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58

Eā

yÄK 58l.9

(474.2)

@JloPA 9CToHcKoH CCP'

ļv

Copranxan: Jl. Buaoxcoo, A. Ka;raa' M. I(acr, A. Ilafrņelķ, Ģ' Tallurc, fl. 3iraapr
'
Ļr K. 3ģxsaoua
1969.

B IV roirte cBoÄrtoro TpyÄa <oJįopa 3croHcķoįt CCP> Äaetcn tto,rttķtit n
xpurnlecxnü o6aop 22 cemeücrņ H3 Knacca ĀByĀoJlbubtx pacttrrnü. Ķ unu otuocgtcg cerrteücTBa 3oHTllųHbĪx (Umbelliferae) lr naclenonux (Solanaceae), nxan.
įįarcųue gāxļļute IįHĪļļeBbĮe H npgHbĮe pacTeĮIufl; 6ouluroe ceMerlcrso HopHųHHKonlrx (Scrophulariaceae), BKJrĮoįlatoųee įlfioro JIeKapcTBeHHux pacrexufi H- Jryr'oBbrx H ĮIoūeBbIx copHqKoB; HecKoJlblio celteücta, B KoTopbte BxoĀ8T HoBecTHbIė
JrecHHe u LeKopaTHBHbįe ĀepeBbfl H ļ{ycTapHlrķĮl (6epesonr,re ._ Betulaceae, 6yroBHe
Fagaceae, MacJIHHHbįe
oleaceae, opexoBble
Juglandaceae) n pxĀ

_

1
'

B

_

*

ķgnņe ĀaloTcrr onHcaHllrĮ lr radnuqu oflpeĀe.ņeHH' cooTBeTcTByļolļļIlx
rĪoprlĀKoo. ceįaeücrs H poĀoB. Ä.ln ķaxĀoro BüÄa nplrBoĀ'1ca uau6oaee BaxHHe
}roMeEKJIaTyp.HHe ĀaIlHbIe, ĀeTaJlbHbte ĀüarįIo3bl Iļ ĀanHbre o rpe6onannax BHĀa
ķ mecrooõuTaHulo tl o pacnpocTpaHeuuIl s 3crogcxoü CCP, CCCP tt 3a ero npe'11Āe.narvrri:
,l,ag õoaee'pu4ķr* BHĀoB ĮĮpllBoĀ'Tcfl'ĶapTbI MecmHaxo)rtĀenuü n npe_
,ņelrax 9CCP. PaccuarpiloaroTc'ļ Įļ cncTeMätil,ļecķĮre eĀIįHĮrįĮbį rruūelņuĀa. Bųgctlgercq xoegiicTBelļHoe onaįleHüe 6o.nee nepcneKTI|BHIrx nu4oe. K 6onluruHctry
'onHcagįIbĮx sügon n.pu.,laraĮoTcfl cooTBeTcTByrouĮge įacyxxu. o6ņee KoJIHįIecTBo
'ua.nnctBaųltü, nx.loval H KapTį,l pacnpocTpanenun, cõctanarrer 356. -HeĀaHHe
. c,Hä6ĮėHO pe3ioMe Iia pyccxorrr u ąur,luücxQu fl3bĪKax u'a,nQasūtxulu yKa3aTeJIeM
HaygHr,rx uagsarrHir 'u caHolllrMoB . ortķcąHHbļx n ynomruyiux cHireMatnqecķHx
eĀuHHų, a TaK)Ke alr}anu1Hurun yķąģ]ateagrrru 3cToHcKHX įl pyccįfEx r įįagBaHHft

Äpyrūx.

paccMaTpüBaerrux pacreanü.

2-10*5
3s-69-

(EEsTl ,Nsv FLOORAD tv KÖlTEs KÄS|TLETUD LllKlDE
sÜsTEMAATtLINE NIM ESTl K
12.

l,

SELTS ARAALTALAADSED - ARALIALES QMBELLTFLORAE\
sugukond araalĪalised

_

.4raļiac'crrc Jriss.

Lk.

l. perekond luuderohi
l .t,, t. Įlarilik luuderohi _ Hedera heĮįx -Hedera
L.

1,,

()ī

.

2. sugukond sarikalised
- UmbellĮferae Juss.
(Apiaceae Lindl.' AtnmĮaceae J. Prcsl)

|. alamsugukond Hgdr'ocotgĮoįdeae Drude
l. pcrekond vesipaunikaS
- IIgdrocotgĮe L.
l.
Loim_vesipaunikas
1.
- HgrĮrocclĮgle auĮgarĮs L.
2. alamsugul<ond Sanįcuįoįdece Drrrde
l, triibus Sattįcuįeae Drude
2. perek<lrrd ntctspuįk _* Saltįcttlą L.
l. Euroopa lnetsputk
- Sanįcu'Įa europaea l'.
3. pcrekontį tähtputk -- Astrantįa |'
l. Suur tähtputk - Astrantįa naįor L'
"l. perekorrd Ogaputk *- l'r !ļllgįutįL L'
ļ. sektsioon P/olrrr H. Wolfl
|. Lamer]alehine ogaputk E;rgngiuttt pĮatrunt 'l''
-

,i9

.

l. 2.

2. scktsioon

Rand-ogaputk

-

43

47

õ0

Ergrr.gium

Ergngiutn tnarįtįtnum L.

5į

3. alamSugukond ApĮoĮdeae Drude

l. įriibus Srandįceae Dc.
5. perekond vareSputk _-_ ChaerophĮļĮĮttm
l. alanrperekorft ChaerophgĮĮum
l. Lõhnav varesputk * ChaerophgĮįum aromatįalm |'.
2. Uimastav varesputk *- ChaerophgļĮun temuĮtlttl L.

|..

õ6

.'

2. alanrperekond Bunįorncllla Koso-Polj.
3. Mugul-varesputk
- 'ChaerophgĮĮun bulbosutn L.
(i. perekond' ha rakputk * Atl.thr įscas (Pers.) HofĪm
t0

į.

l. sektsioon Cacoscįądįwn (Reichenb.) Schischk.
Mets_harakputk *- Anthrįscus sg/oesfris (L.) Hqffnr.

58
60

64

5

2. sektsioon CereIoĮium (Reichenb.)

Schįschk-

*2. Pikanokalįne harakputk _ Anįhrįscus Įongirostris Berto|.
3. Aed-harakputk _ Anthrįscus cere|olĮum (L.) Hoffm.
7. perekond mesiputk _ Mgrrftįs Miļl.
t. Mesiputk _ MgrrhĮs odorata (L.) Scop.
8. perekond har jasputk * Torįļįs Adans' enr. Reichenb.
l. Jaapani harjasputk * Torįtįs japonica (Houtt.) DC.
; T
9. perekor|d
,.tuis,e9nia
.uigenja'HoĪlrn.
*1. Turgeenia * Turgenia ĮatĮfolia (L.) Hoffm.
2. triibus Corįandreae Koch .,.:
l0. perekond koriander '* Corįand'ru.ņt'

ö7
68

'ļl
74

77

L','

t. Aedkoriander

3.
l.

IL

-_ Corįandrum satįaum L'

8į}

triibus Srngr'nieae Ķoch-

ll. perekond surmaputk.__ Conįum
Täpiline surmaputk -^ Con,įum macuįaturn L.
12. pere.k-ond roidputk _- PįeįļrosperĪnLļft.
Austria roįdputk -* PĮeurospernųm austrįacunl (L.)

'

Hoffnl.

Ī'Ioffm

triibus Ammįneae Koch
13. perekond jānesekõrv _BųpĮeurutn
*1.

ļ-.

Umaralehine jänesekõrv --' BupĮeurum rotund,i|oĮĮum Į-.

9į

Peen jänesekõrv

93

96

Hilį.

Aedpetersell _. PetroseĮįnum crispurn (Mill.) Airy-Sharl;

16.

l.

perekond mürkputk _ Cicuta

99

.'

* Carum
19. perekond nāär

L Harįtik köõmen

Fabr.

20.

l0{;

Pim'pįneįįa

21.
į.
{i

perekond aniis * Anįsum

-

Ankun aulgare J.

Į..

r09

įll

-

J. Gaerįn.

ļl4

Gaertn.

perekond naat - Aeg.opodium

Harilik

t02

caraį L'

l. Hariļik näär *" PimpineĮĮa saxifraga L.
2. Suur näār * PimpinelĮa maior (L') Huds,

Harilik aniis

97

L.

Harilik mürkputk * Cįcuta oįrosa L.
l7. pct'ekond sirpputk : Faįcarja

*1. Harilik sirpputk - - Falcarįa sjoides (Wib.) Asch.
l8. perekond köömen *_ Caru'm L'

hl.

86
:

_ Bupleurun tenuįssįmum L'
2.
14. perekond selļer *- Apiunt |..
al. Seller, aedsel|er * Apium graueoĮens |..
l5. perekond peterseįl * PetroseĮįnullr

al.

lļ:]

].

4.

20

'.

naat '_-' Aego'padiun podagrarįa

L'

L.
:.

įl(i

''.': : '':
1ltlrekon'd:jõgįputk,:i* siarfl:L.,' ,
ļ. Harilik jõgiputk - Sįum įaįitoįiuīi l-'" :' . .. ., .'
23. perekona hąT..":Putk ;- Beruįc Hoffm. ex Bess.
22.

i ilo

l.

+

oja_haneputk

24.

l.

7 'BeruĮq erecta ļHuds.) Cov.

perekond põ91ajuur _ Lįbanotįs

t24
L.

Vahelmine põdrajuur .--''Lįbanoįįs įntermedįa Rupr.

25.

perekond vesiputk -- Oenanthe

1. I{arilik vesiputk
26.

-

*

.

Į27

,L!.

Oenanthe.ciquatica ,(l-.) Poir.

perekond koeraputk - Aethusa

.t, Koeraputk

Aethusa

į29
l,.

,1*|įu^,L

::| '.' '' . : i
_
kõrvekõõmen
Cnįdįņrn Cuss,
,..,,:j) P"rekond
į. Niit_kõrvekõõmen
- Cnįdįum d,ubįum (Schkuhr) Thell
:: '
28. peIP.kond arltputk, : Selįnum L'
1. Harilik aruputk -- Seļįnum carr'lifoĮĮa Ļ, (L.!
'. ,: ''!
5. triibus Pitļc,edaieac Dc.'
27.

į3l

..

l

'

ļa

'''

:

li,.:

įį9

,j

:

.'

perekond võsaputk -- ConįoseĮįrttlnt F. Fiscįr. r'x Hofltrr.
Tttpp-võsaputk ^ Conļ2y!Įnum' aagĮnataņ (Sprene.) Thell. .
30' perekond etnaputk --.osįerįcunz HoIĪm.

t38

Emaputk --. C)sterįcunl paĮustre Bess. (Bess.)
: ; ',
,

l4į

29.

.

3l. perekontt heinputk *- AngeĮicaL'
:

* AngeĮĮca'sgĮaestrĮs L.
32. perekond kikkaputk -* Archangcllca Įiolrnr.
Harilik heinputk

10į

Harilik kikkaputk _. ArchangeĮica officinaĮis. (Moench) Hofįrn.-

2.

Rand-kikkaputk
:3{3.

_

į44
,

], -,,

147

ArchangeĮica ĮĮtoraliq ,(trr.) C. A. Agardh

perekond lees.kputk -.

!-eu įs į

t5r

įcu'm Hil!'

_ Leuįstįcunt offĮcinaĮe Ķodn
perekond piimputk -- Peķcetļanunt L'.
l. sektsioon orėoseįįnurn ' (Mill.} Ęeichenb.

I'I:rrilik leeskputk

lt4'

2.

152

::

Įliigi-piimputk --. Peucedąnum oreoselįnum (L.) Moench
2. sekisioon ThgsseĮinum (Hoflm.) Reichenb.
Soo-piimputk -- Peucedanum paĮustrė (L.) Moench
.15.

perekond till -- Anethum

į56
r59

L

.\etltill *- Anethųm graueoĮens L'

36.
I

./!

lĮ'2

perekond moorputk -.Pastįnaca L.

Harilik moorputk

-

Pastįnacą sįļaestrįs Gars,

Aed-moorputk e. pastinaak

-

-.

Pastįnaca satįoa L.

'''..',''. .

.

į65
t67
7,

perekond karuputk
HeracĮeum
ļ. Siberi karuputk _ Herącļeum'sįĮīįrįcum'L'
2. Lehmanni karuputk * Heracļeunt Lehmannįatlatn
37,

6. triibus

;}8.

Lase.rpĮtieae Drude
perekond kareputk _ įaserįĮ.!įunl

50

2.

Ahtalehine kareputk

7.
39.

La^serpĮtĮutn ĮatĮfoĮīum L.

Laserpitiutn prutenĮcum

triibus Duuceae
--

t?t

Daucus carota

l-'

ļ7ī

L.

.

L.

L'
t84
r87

:

42. Aedporgand -- Daucus satįrlus (Hoffm.) Roehl.
3, sugukond kontpuullsed * Cornaceae Dunrort.

l' perekond kukįts _- Chatn.aeperĮcĮgnt,enąm Graebn
Rootsi kukits * ChamaepericĮgmenum suecįcum (L.) Graebn.
2. perekond kontpuu -- Thelgcrania (Dumort.) Foutr.

t2.
,'-\ 3.

Verev kontputt _- TheĮgcrania sanguinea (L.) Fourr.
Siberi kontpuu _ TheĮgcranįa alba (L.) Poj.
Võsund-kontpuu

13.

l.

.2.

-

sugukond kuslapuulised

*

-

r96.

r98

RUBĮALES

Caprįtaļįuceoe Juss,

i.

į. triibus Sambuceae (Kunth)
l. pe rekond lcę.der * Sąmbucus L.
Must leeder -- Samburus nigra L.

3.

Punane leeder

DC.

2Ņl:

!:

Vāike leeder .* Sambucus ebuĮus L'

--

r90

r94

TheĮgcranĮa stoĮonifera (Michx') Poj.

sELTs MADARAtAADSED

r8l

Drudc

pereįcond porgantl
- Dątlcus

Jvletsporgand

168,

Bunge

-

ļ' Laialehine kareputk -_
i

L.

20į

Sambucus racemosa L.

207

įrįibus vįburneae (Spāch) Fritsch
2' perekond lodjaPuu _-: Vįburnum L.
2.

ar.

I..

2ll

Vįburnurn 'opuĮus L.

2ļ2

Villane lodjapuu --- Vį|burnun ĮanĮana,

*-

2

Harilik lodjapuu

ļ.

triibus Lįnnaeae Fritsch
3, perekond harakkuljus -- įįnnaea
ļlarilik harakkuljus _ Lįnnaeą boreaĮįs L'
4. triibus Loniceret,e Fritsch
4. perekond kuslapįru * Lonįcera L.

ļ,

Balti kuslapuĮĮ *- Lonįcera baltica Poį

3.

42. Tatari
J.

ļ\4.

I

- LQnįcera taįarįcą Ļ'
Harilik kuslapurr * Lonįcera xgĮosteum L'
Lõhnav kuslaprru *- Lonįcera caprifoĮĮum L'

Gron. ex L.
2t5.

219

kuslapuu

222
.

224

226

2. suguhond madaralised *- Rubįąceae Juss.

l, perekond rnadarik - Sherardį'a
* l. Madarik * Sherardįa arue.nsįs. L'
__ Asperuļa
2. perekonrļ varjulill
l. sektsiooni Asperiia
:
l. I-õhnav varjulill _ As rīila odorata L.

L.
23Ū

.

L'

23i'

2. sektsioon CgnanchĮa l)C.

70

2.

Roosakas varjulill

--

Asperul,a cgnan.chica L.

237

3. sekisitlon Gaįįoįde ae DC'
3. Värv-varjulil.l *- Asperuįa tįnctorįa L.
4. oja_varjulill * AsperuĮa riclali's Sįbth. et Smįth
3, perekond matļar

l.
l.

- GaĮįunt

238

240

l..

seį<tsioon Depauperata Pob.

Kolmeõielinc madar

--

GaĮįum trifĮorum

lv1.īcllx.

244

L.

247

2. sektsioon AparĮne DC.
2. Roomav madar e. t,irn
- GaĮįumL. aparĮne
3. Põldmadar '-- OaĮįum spuriutn

249

3. sektsioon Crucįatae DC'
4. -fļistmadar

-* oaļįun

Črucįttta (L.) Scop.

252

4. sektsioon AparĮnoi.d'es Jord'
5. Soomadar * Gaįįunl paĮustre L.
6. Kolmismadar -- GaĮįutn RupreclltĮi Pob.
5. sektsioorr
7, Lodunradar

25.3
255

LeptorgaĮĮum. Langc

-

oaĮįum uĮĮgĮnosum

-

GaĮįum boreaįe

L.'

257

6. sektsįoon PĮatggaĮĮa (DC.) Langt

80

8. Värvnrarlar

L.

259

.

7. sektsioon oaļįunt
9. Hobtlmadar * GaĮįum uerum

8'
l0.

L.

sektsįoon LeĮogaĮĮum, (DC.) I-ed. p.

Pchme tnadar

_

'

p.

GąĮįum noĮĮttgo L.

& sugukond palderjanilised - Vaļerįanaceae
l. perekond kįinnak VaįerįaneĮįa
ļ. sektsioon VaĮerįaneįĮą
l.

26Į

I-Iambune känrrak

-

266

DC.

Mįll

VaĮerįaneĮįa dentata (L.) Polļ.

.

269

2. sektsioon Locustac DC.
2. Põldkõnnak

-

VaįerįaneįĮa loctįstįį (L.) Bet'cke

270

jg

'.1i''
: '..ļ'.. '.
l. Harilik palder'jan '-: Va[erįana| ö'l'ĪįcinaĮįs 'L ::' ":i
-'1
_
palderjan
2. Sale
Valerįana sa'tnĘucļfqļia ļvlik. fil. , . ' .. illil];,i
3. Randpalderjan _ Valerįana salįna Plüj'
4. Lihtlehįne palderjan _ Valęt:įņną baĮttcq Pleii'
.'| ' 'i '.. ''
4. s'tg.ukond uniohakalised _ Dipsacpceae.:..Jįļss.
ļ. triibus Knautįeae Van Tiegh.,,,. '
.l,,:1:
-,. .]
l. pcrekond äiatar - Ķnailt.įl',L.
_
L Harilik äiatar Knautįa aruensĮs (L.) Th. Coult. '':':. .]: ....;ļ2. triibus Scabįogeae Van Tiegh.
2. pereļ<ond peetrįleht .-.Saccisa Neck'
ļ. Pceįrileht - Succįsa pratensĮs Moenįh
3. perekond tähtpea - Scąbįosa L'
,
l. Tui_täirtpea _ Scabįosa coļurnbarįa L.
2. perekond pald.efjįi,h"-.'.--',Vaļerį.cįn'a

L.'1:\

'

273
276
277
277

i

:

zfJ I

286

,

5. sugukond muskuslillelised - Adolaceae J. G. Agardh
.j),,::.

l. p.erekond muskuslįll

ļ. Muskuslilļ _-

- Adax,a

Adoxa moschateĮįįną

l.
l.
Ą l.

A 2.

.

L.
292

L'.

.

14.

2BĮļ

.'

I.

sELTs'l'oBtVÄÄDlLAADSED - ARIST0LjCHIALES
sugukond tobiväädilised'_- Arįsįoļochįaceae.Juss..

Į. perekond metspipar.
Harilik

metspipar. --.

-_-

Asarum

Asarun europaeurn

I'.
296

1.....

tobivääį - Arįstoįochįa
- ArįstoĮochįr cļenatįtįs L.
tobiväāt _- ArįstoĮachįa durįor Hill

2. perekonrl

L.

Elulõngjas tobiväät

Suurelehįne

298
:i00

l5. sELTs PoÕG|LAADSED _ f'AGALES

l.

1-\

I

I

Aļ
^9

r0

sugukond kaselised -^ BetuĮaceae S. F'. Gray

į. triibus CorgĮeae Meissn.
l. perekond valgepöök _ Carpinus
Harįlik valgepöök _ Caņpinus beįuįus'L.
2. perekond sarapįļu -_ Cörglus L'
Harilik sarap.uu _ CorgĮus auėįļąna L,
2. triibus BetuĮeae Doelį
3. perekond kask -- BetuĮa L'
l. sektsioori Coslalae Reg.
Suhkrukask _ 'Beįuįa Įenįa L.
Kollane kask -' BetaĮą Įutea Michx., iil--

l.'.
30,1

!.;li':

306

.ltJ

2.

100

sektsioctrr:.'.

''

Betuļį'

''

',

'':

3. Arukask * Beįuļu pendņlg Roth ,.,
4. Sookask * Betuįa pubešcens Ehrh.
Ą 5. Paberikask _ BeiuĮa papgrlįera Mārsh
3. sektsioon Fruticosae
6. Madal kask

_

3į5
320
322

:teg.'.:.

; .. 324

Betula haįnįįlš Schr:ank
.,

i.

4. sekįsioon Nanae Reg
7. Vaevakask e. rabakask *- Betula nana
4. perekond

L.

327

lepp -' Aįnas.J.-Gaertn

i. Sanglepp _ AĮny's gĮutitlosa (L.) J. Gaerttt'
2. Hall lepp _ Aļnus įncana (L.) ,Moench
A 3. Roheline lepp * AĮnus rlįrįdįs.(Chaix) DC. '
A 4' Punane lepp _ Aįnus rubra Bor,tg.'

329
332
331

335

.

2. sugukond pöögilised

1r0

*

'Fagaceaē Dumort.

l. perekond tamm -- Qtlerctt's Ī'.
l. alamperekond Quercus
ļ Harilik tamm
Quercus robur 1..
a2 Kivitamm - -Quercus petraea (Matt.) LiebĮ'

336

,

.

2. alamperekond E,rgthrobaĮanus Spach
A 3. Punane tamm - Querctts rubra L.
2. perekond pöök - Fagus l'.
/1 l. Flarilik põõk _- Fagus sgtrlatica L,
r6. SELTS PORSALAADSED

342

u4

MyRICALES

.,-.

l. sugukond porsalised - - Mgricaceae S. F.
l. perekond porsS -- įv,Icrįca L'.

l'.' Hariļik porss .-'. 'Mgrica'gaĮe
17.

sELTs

338
34į}

Grav.

347

Ļ..

- PÄHKLiPUULAļDSED

ļUGLANDALķ:6

l. sugukond pähklipuulised _- JugĮandaceae Kunth
l. perekonrl tiibpähklipuu - Pterocargįį Kuntlr
į. sektsioon Pterocarga '
ar. Kaukaasia tiibpähklipuu _ Pterocarga įraxiniįolia (Lanr.) Spach

3M

2. sektsioon Chtaenopterocarģra Rehd. et Wils.
Jaapani tiibpāhklipuu -- Pterocarga rhoifoĮia Sįeb. et Ztlec

ļ56

'

^2. 2.

ar.

perekond pāhklipu'u _ tugĮans

_

L.

JugĮans regia L'
mandschurįcįz Max.
A.2. Mandžuuria pāhklipuu
-',ĮugĮ,ans.
:
1\3. Hall pähklipuu _ ĮugĮans cįnęiea'L.
Kreeka pähklipuu

35e
362
:.]-

365

į.l

18. SETTS LIGUSTRII,AADSED

..

LIGUSTRALES

l. sugukond õIipuulised - - oĮeaceae Hoffmanns. et
.l
l. perekond ŠaaI -- Frrrrintr,s,L.
l' sektsioon Meįioįdes (Endl.) Vassilj"

Link

I

,]

ar, Roheline Säāf, -* l'raxįnus ĮaticeoĮata Borkh'.
r20 ļ\2. Pensilvaania säar _ F'raxįnus pen,ļsgĮaanįca Mdrsh'

37t
.

37?

2. scktsioor'r Fraxįnus

A 3. Mandžuurįir saar .-* Fraxįnus nandschurica Rupr.
4. Harilik saar ** Fra'įnus'exceĮsįor L'
2. perekond fbrsüütia

A l.

Fotslļtria

375
376

Vahl

Looklev forsüütia --- Forsglhkt suspcnsd (Thunb.) Vahl

Ą 2. Värdforsr]ūtia _- l'orsgthĮa \ ĮntermedĮa Zab,
3. perekond sirel
S9rįng0 į-.

ļ.

ar.
/,\ 4,

-.

sektsioon S11rĮnga

Harilik sirel -- Sgringa uuĮguris

Ruaani sirel

*

SgrĮnga

Į

ļ30

Aļ

L.

387
389

clrjrlelrsis willd.

2. sektsioon VįĮĮosae

A ,f.
A 4.
A 5.

38S
384

Schncid.

Karvane sirel ..- Sgringa uįļįosa \ļahl
Ungari sircl
SgrĮnga losįkaea Jacq. fiĮ.

390
391

- SųrĮnga lVolfii Schneid.
1' perckond ligustri-i n - Lįgļįstrįna
Wolfi -sirel

393

Rupr

Amuuri ligustriin

- Ligu'strĮtta arnurensįs Rupr.
5. perekond ligusįer
- Ligustrum |-'
1\l Harilik liguster -- Ligttstrunl uuĮgarc l'.

396

398

l9, sELTs EMAJUURELAADSED GENT|ANALĮIS (C?NTORTAE)

l'

sugukond emajuurelised

*

l' alamtriibus
t.
2.
J,

Gentįanaceoe Juss.

Ėrythraeįnae

I. pcrekonrl maāsapp -- Centaurium Gļl.
Vāike maasapp -* CentaurĮunt puĮchellurn (Fr') Drrrcc
Harilik maasapp * Centaurįum ftįįhus.Moench..
Linalehine ūraasapp _ Cenįaurįum uuĮgare ,Ratn

2' alamtriibuS

aenįįanįnae

2. perekond emajuur

l.

ļ.
t2

- Gctttįatta

404
407
407

GiĮg
I-.

alamperekond aenįįana

ļ. Sinine emajuur _- Gentįana pneunįonanthe L.
Sūdame-emajuįlr .-- Gentįana crucįata L'

Ī)

(iilg

412

4t5

.

2,: aļamper'"ekoŅ QenļįĮlneįįa (Moench) Kusn.

3. Rand-emajuul _ Genįįana.u;ĮĮginosa 1lĮilld.
4. Keeljas emājuur * Genļtaila ĮĮnguĮata C. A. Agardh
5. Kaenal_emajuur aentĮana anąreĮĮa .L. s. str, 3. perekond sannikas
Salcr tįa L.
140

l.

Pūsiksannikas

4t7
419

42Į

..

-

-

'SrgerĮįa perennis L.

2. sugukond ubalehellsed .* Menganthaceae

423

Dumort.

i. perekond ulateh t
- Me,nganthes
*
l. Ubaleht Menųanthes trifoliata L.
3. sugukond koerakoolulised *' Apocųnaceae

L.
42f)

Jttss'

l. perekond igihali
' Vįnc'a Ļ.
_
l. Väike igihali Vįnca mįnor L. .,
. ..ļ

.

:

4. sugukond angervarrellsed
l.

As.cĮepįadaceae R. Brown

l. perekond angervars

_..

-_'Anf itoxĮęu'm

off

^Lood_angervars

20. SELTS MATLASELAADSED

l'

sugukond kassltapullsed

43r

-

Anįįtoxįcun

Pob,

ĮcĮhaĮe (Moench) Pob.

,-

435

TUTJTFLORAE (LAMTALES)

Cottuoįuuįcceoe Juss'

-

l.p".ekoņd kas.sįtapp - Conaolu!ļ/us L.
l. Harilik kassitapp. * ConpoįųuĮus aroeņsįs L.
2. perekond ,seatapp * CaĮgstegia R. Brorvn
l. Tara_seatapp * CaĮgstegia sepiunt (L') R. Brown
2. sugukond slnllädvalised * Paļemonįąceae Juss,
l. perekond sinila tv - PoĮemonįtttn L.
l. Harilik sinilatv - Poļemonį'um. caeruĮeum'L.
2. per ekond t9eklill e. f ļoks i- 'Phįox L.
Ą l. Suvi-Ieeklill e. _floks * PhĮox Drummondįį Hook'
.:
Ą2. Aed_leeklill e. "floks -_ PhĮox panicuĮata L.
Ą 3. Padjand_leeklill e. _floks * P;hĮosc subuĮata L.
' . ., '

441

444

417

45r
45t
.

454

3. sugukond vesilehellsed '_ HgdrophgļĮaceae R. Brown ex Edw.

l. pereĻon{ keeri9pea - Phacelja Jųss,
:Harilik
l.
kqerispęa _ PĄoceĮia tcis1acetĮ|oĮĮa Benth.
sugukond karelehellsed" * Boraginaceae Juss.
.4.
l. triibus Lįthospermeae DC.
l. perekond .u.ujuur - į įthospernlum
į' Suur rusujuur * Lithospermum of|icinaĮe L,
2' Põld-rrrsujuur * Lįįhospermįįftį a,ruense L.
,

r50

456

.

L."
4:62

46!

l3

2. triiļ},us,

Harilik ussikeel

*

Ē:c

hįe'ae,DQ':

Echįum

'vuĮgare

L' .

46.ņ

'

triibus B orageae
3. perekond varem9rohi * Sy līįphatum
Harilik varemerohi _ Sgmphųtum officinale L.
Kare varemerohi
- Sgmphgtum asperum Lep.
4' perckond kurgirohi * Borago Ļ.
Harilik kurgirohi * Borago ofįičinaĮĮs Ļ.
5. perekond imikas - / nchusa l"'
Harilik imikas * Anchusa officinatis U.
6. perekondikarukeel,-:-' Lųcopsis L,
Harilik karukeel _ Lgcopsis aruensįs L'
7. perekond rāndrass'_ Nonnea Med'
3.

t.
.>

ar^
l.

l.
:

r.

l.

triibus

479

L.

4U

.

i}l

goiotįdeae

Reichenb.

lõosiIm e. meelisliļļ * Mgosoįįs

alamperekond Strophiostoma (Turcz.)

2. alamperekond

486

,

l, įlarvaõieļine ļõosilm

_

M.

.

492

Mgosotis

495
497

499

.

2. rida SgĮaaticae M.
5. Mets-lõosilm

L

Pop.

Mgosotis sparsiflora Mik' ex Pohl

l. rida Palustres M. Pop.
2. Soo-lõosilm _ Mgosotis paĮustrīs (L.) Nathh.
3. Muru-lõosilm _ Mgosotis caespitosa C. Schuļtz
4. Balti lõosilm _ MgosotĮs Įaxa Lehm.
Pop.

_

Mųęsotis sgĮaatica (Ehrh.) Hoffm.
'
Ąed-lõo'silm:-: Mgosõtis aĮp:estri|s i*"w. schmiat .

3. rida Aroenses M.

l4

477

Sininė kopsurohi'_ Puįrhonarįcį angusįįf oĮĮa L'

9. perekond

l?0

474

48r

perekond kopsurohi * Puįmonarįa
Harilik kopsurohi _ PuĮmonat'Įa o|ficinaĮis L'' . .
4.

Ą6;

471

_. Nonnca puĮĮa ļL.\ Dc

8.

I

468

.

l. Tume rändrass

160

|-

500
502

PoP.

7. Põld-lõosilm * Mgosotįs aruensįs (L.) Hill
8. Kink-lõosilm _ Mgosotis hĮspida Schlechtend.
. 9. Liiv-ļõosilm _ Mgosotįs strįcta Link .
į-0" Kirju lõosilm *' Mgosotis djšcolor Pers'

.

sen

509
501
506
508

trįibus

5.

l.

I

Benth,:etj Hsok',,

*

LappuĮa mgosotīs Moench
. ;.
,l'
:
.

triibus Aspeyug9a9., ļyk'..
ll. perekond karerohi -= /sperugo
Karerohi * Asperugo procumbens
. ;
,l
7. triibus Cgnogļosšcae ''DC.,
perekond r'ass

Harilik rass

_

__

5r3

CrnogĮossirln:l..

*-

,SoĮa1tace'u,

516

J.:..

l. triior," oĮ,an'eae Schļechtend.
l. alamtriibus',,SoĮanįnae Dun'
l. perekond maavits __ Soįąnum L'
l. alamperekond, Soļarulm'
l. sektsioon Tųberarįum' (Dun.) Bitt.
AI Kartul .- Soļanum tuberosum L.
2. sektsioon DuĮcamarą (Dun.) Bitt.
t
3.
4,

Harilik tnaavits ^- SoĮanum duļcarnara,'L.
Karvane maavits * SoĮanum ĮįtorąĮe Raab
.
Rand_maavits * Solanum mąrįnum (Bah') Poi.;
Must.maavits

2'
180

*6.
*7.

.*

SoĮanum nigrum

.

530

;

533

L.

.:

533

alamperekond LepĮostemonum Dun,

Nokjas maavits
- Sol.ctnum rostratutn Dun,
Unilook_maavits * Soļanrr rn sisgrnbriif oĮįun Lam'

alamtriibu

s

-:

Capsįcun

- Capsicum
įlnnuun l-. .'

3. alaņtriibus' PhgsuĮīdinae
4. perekond

f

537

540

'

Sarachinaę Baehni

3. perekond kirbik
Paprika

536

Mill.

Harilik tomat :- L:gcopersįcoft escuĮentum Mill'

2'

ar

528

.

':

2. perekond tomat ; Lgcopersicon

ar,

525

.ex Marz.

3. sektsiqon SgĮanųn't
5.

5t2

Ļ.

C.gnoglossum offĮcinate L,

5. sugukond maavits1lised

:

.

.

12.
I

ae

l0. perekond takelroh i.:r'. Ļap.pulįa*'.Gil. :,l ,

Siil_takelrohi

6.

Įi..

Į_.r'.lį,rįchįe

ļ-,
541

Baehni

ūüsal * Phasrrlis

Ļ.

Ą l. Harilik füüsaļ * Phgsalis aĮkekengi L.
Ą2. Mehhiko iüüsal *.PhgsaĮis ixocarpa Broļ. ēx Hornem
A 3. Maasikafūūsa! * Phgs'aĮīs pubescens L'
Ą 4. Peruu füüsal *- PhgsaĮis peruzlįang L. ;
.

;

644
54'l
546

5į8

į5

AlroPeae

2. triibus

l.

alamįriibu s Atr'opĮtne Dut't.

* Atropa

5. perekoncļ belladonna

ar

Reichenb.

Must belladonna

*

Atropa

beĮĮa^donna

L'

il9

L.

6. perekond taraļõng - Lgciuttt |..
Harįļik taralõng * Lgciun haĮimifoĮĮunl Mi||.
190 A2 Hiina taralõng _ Lgcium ėįinense' Mill.

55r
56p

.

2. aļamtriibus Hgoscgamince
7. perekon<ļ pöörirohi

į,
2

Koera-põõrirohi _
Bõõmi põörirohi _

A
A

_- Hgoscganus

L'

Hųoscgamus niger L,

554

Hgoscgamus bohemįcus F.lü.I. Schmidt

3. triibus

A l.

Ditn.

N

įcotįaneae

G.

Don

8. perekorrd tubakas -- lVįcotįana
Nįcoįįana rustįca L'
Mahorkatubakas

Ī"
56r
56r
563

_ -Nįcotįana

tabatunl L'
2. Vääristubakas
_*
Link et otto
aĮata
Nįcotįana
3. Lilltubakas

A l.

9. perekond petuunia --

Peturtia

- Petunįa ){ hgbrida
4. triibus Datuteac 'S/ettst.
l0. perekontl ogaõrl - Dątura
l. Harįlik.ogaõun _ Datura stramonįun LHübriidpetuunia

558

Juss'

hort'

56ļ-)

L'
5õ7

6. sugukond mailasellsed -_ ScropluĮarįaceqe Juss'

l' alamsugukond Pse udosoįanoįdeae \Vettst
l. perekond vägihein - Verbascunt L'
l. Üheksavāgine * Verbascutn thapsus L'
2. Must vägihein ' Verbascum nigrunl L.
Ķink-vāgihein _ Verbascum \ coĮĮinutn Schrad'
2' alamsugukond Scro phuļarįoįdeae
l, triibus Anįįrrhįneue Duby
2. perekond müürlill _ CgmbaĮarįa HįįĮ
200 l. Harilik miiūrlill _ CgmbaĮarĮa muraĮįs Gaertn., Mey' et Scherb.
3. perekqnd käokannus _ Lįnq'ria Mill'
l.
l.

16

578

579

sektsioon Lįnarįa

Harilik kāokannus

*

2' sektģioon

*9.

574
576

Joonik käokannus

-

Lįnaria attĮgaris

Mill'

:

58ļ

VersįcoĮores (Benth') Wettst'

Lįnarįa'repens (L.)

Mill'

'

584

lõvilõug _- Antįrrhįnum L.
Harilįk lõvilõug * Antįrrhįnum maįus L.
^į 5. perekond haiklõug _ Chaenorrhįnunl
4. perekond

į. Pihkane haiklõug

*1,

- Chaenorrhįnun aįscįdum (Moench)
2. triibus Scrophuļarįeae
6. perekond sealõuarohi _ s crophuĮarįa
l. alamsektsioon VernaĮes Stief'.
Kevadine sealõuarohi _ ScrophuĮarįa uernalįs ļ'.

58õ

ļDC.) Lange
Sįmonk.

5B6

L'

5t0

2. alamsektsioon ScrophuĮaria
2"

l. rida Nodosae Gorschk.
Harilik sealõuarohi
Scrophutarįa nodosa

-

L.

592

2. rida Alatae Gorschk.

.J.

_ Scrophularīa aurįcuĮata L.
7. perekond pārdiklill -- MįmuĮus
l. sektsioon Sįmįoļus Greene

Vesi-sealõuarohi

ļ. Kolļane pärdiklili

-

594

L.

MįmuĮu\ gutĮatus DC'

596

2. sektsioon Paradanthas Grant
t

210

į.

Muskus_pärdikliIl

- Mįttluįus mos'chatus Dougl.
8. perekond ohulill _. G ratįoĮa L.
Mürgine ohulill _ G'ratįoįa o|ficinaĮis L.
9. perekond nõgiliļlik
- LįmosetĮp

59u

600

L'

L Hatilik nõgilillik __ Lįmoseįļa aquatica L.

603

3. alamsu gukond R hįnant hoįdeae

l.

l. triibus Veronįceae Benth.
I0. perekond nrailane
- Veronįca
l. sektsioon Veranįcastrum Benįh.
Liįvateelehįne maiļane _ Veronįca serpgĮĮĮfoĮia

Wettst.

L'
L.

008

2. sektsioon PseudoĮgsimachįa Ķoch
l. rida LongifoĮiae Boriss.
2.

Pikalehine mailane

_

Veronįca Įongi|oĮia L'

2, rida Spicalae

Ö.

Kassisaba

_

6lr

Boriss.

Veronįca spicata L.

6t0

3. sektsioon omphaĮospora Bess'
4.
D.

6.
7.

Kesamailane
- Veronįca agrestis L.
Lāįkiv maįlane _ Veronįca poĮita Fr.
Tumerohelįņe mailane _ Veronįcą opaca Fr'
Pärsia mailane
Veronįca persica Poįr.

2 Eesti NSV

-

floora

.

615
617

6į9
619

t7

4. sektsioon Megasperma (Lehm.) Boriss,
8.

Hõlmlehine maiļane

_

Veronįca hederifoĮia L,

623:

5. sektsioon AĮsįttctle Ģrīs,

ļ.
9.

rida Microspermae Lehm'

*
_

Põļdmailane
,Võõrmailane

Veronįga aruensįs L,

626.

Veronica peregrįfta L.
ļ l. Nõmm-mailane _ Veųonica Dįļlenįį Crantz
t2. Kevadnraiļane _ Veronįca aerna L.

10.

627
628

.

630r

,

2. rida FiĮiformes Boriss.
r3.

_

Niitjas mailane

Veronįcr fĮĮiformis Smith

.

63ti

6. sektsioon Veronįcą
t4.

l. rida Euchamaedrgs Riek
Kūlmamailane _ Veronįca chamaedrgs L;
2. rida

r5.

Laiaļehine mailane

PentasepaĮae (Benth.) Römpp

_

Veronįca ļeucrįutn L.

3. rida officinqĮes
Į6.

l.Įarįlik mailane

-

63Į}

636

Rõmpp

Veronįea officinaĮis

L'

6i!8

.

4. rida ScuteĮĮatae (Benth.) Boriss.

*

l7 Kännasmailane

Veronįca scuteįl'ata L.

640

.

7. sektsioon Beccabunga Gris.

230

18.
19.

Allikmailane
Vesįmailane

l.
_
_

rida. AnagaĮĮĮd'es (Keller) Boriss,
Veronįca anagalĮĮs-aquatįcq L.
Veronįca catenata Pennell

.

642

6ļ4

2. rida Eubeccabungae (Keller) Boriss.
20. ojamailane

_

Veronįca beccabunga

L'

645,

'

ll. perekond sõrmkūb ar _ DigĮtaĮĮs L,
ar. Verev sõrmkūbar _ Digitalis purpurea Ļ'
42. Helekollane sõrnrkübar _ DigitaĮis grand,i|Įora Mi|l,
2' lriibus Euphrasįeae Benth'
12. perekond hārghein _ MeĮampgrumL,
l. sektsioon Spicata (Wettst.) Są5
l. alamsektsįoon Carįnata Beauverd
l. Harjakas härghein _ MeĮampgrum crįsįatum L, .

648

65į

65&

2. aļamsektsioon Araensįa Ronn,
2.

ļ8

Põld_hārghein

_

MeĮampgrum 'araense

L. .'

,

656

2. sekįsioon MeĮanlpgrum

l.
3.
4.

_ MeĮampgrum nemorosum L,
* Metampgrum poĮonicarn (Beauverd)

Harilik hārghein
Poola hārghein

2'
5.

alamsekįsioon üemorosą Sotr

Mets-härghein

Palu-hārghein
13.

940

r.
2.
3.

658
660

.

alamsektsioon Sįļoalicc Soõ

_

MeĮampgrum sgĮaatĮcutn L,

3. alamsektsioon
6.

Soõ

_

662

MeĮaŅpgrunt

Metampgrum pratense L'

665

perekond silmarohi * EuphrąsįaL.

l. rida PectĮnatae Pugsl'
Sirge silmarohi _ Euphrasįa condensala Jord.
Rootsi silmarohi _ Euphrasįa suecįca Murb. et ĪvVettst.
Reuteri sįļmarohi _ EuphrasĮaX Reuįerį Wettst.

668

670

.

670

.

2. rida BreuipiĮae Pugsl,

4.
,ö.

Lūhikarvane silmarohi _ Euphrasia breaipiĮa Burn, et Gremli
Murbecki silmarohi _ Euphrasia \ MurbeckĮĮ Wettst. .
Euphrasįa tenuįs (Brenn.) Wettst.
Kevad-silmarohi

-

672
673

.

673

.

3. rida Nemorosae Pugsl.

Ma<ļal silnrar:ohl _ Euphrasia paruifĮora Schag.
ļ. Sinine silmarohi _ Euphrasįa Uechtrįtziana Jung. et Engl.
Euphrasia gĮabrescens (Wettst.) Wiinst.
8. Pigakarvane silmarohi

6.

675
676

.

.

-

677

4. rida Mįcranįhae Juz.
9.

Sale silmarohi

*

Euphrasia mįcraxtha Reichenb.

5. rida HirteĮĮae
10,

14.

250

_

Soome silmarohi

Pugs|.

Euphrasia fennĮca Kihlm.

r,

Fļariļik kamaras

2.

Randkamaras

679

.

perekond kamaras * odonįįtes

_

Zinrt

odontįtes serotįna Dumort.

_ odontįtes ļįtoraįįs Fr.
l5' perekond robirohi _ Rhįnanthus
l.

678

.

681
683

.

L.

sektsioon GĮabri (Soo\ Vassiļcz.

_ Rhįn'anthus lnontanus Saut'
Suvi-robirohi * Rhįnanthus aestįaalįs (Zing.) Schischk. et L. Serg.
Kevad-robirohi _ Rhįnanthus oernaįįs (Zing.\ Schischk. et L, Serg
Tiivutu robirohi _ Rhįnanthus apterus (Fr.) ostenf' .

l. Māgi-robirohi
2.
3.
4.

.

2. sektsioon Mlnores

685
687
689
689

Stern.

5' Ahtalehine robirohi _ Rhįnanthus nĮgrĮcans Meįnsh
6. Väike robirohi _ Rhįnanthus mįnor L.

690
691

3. sektsioon Gl,anduįosį (Soo) Vassilcz.
7. Saaremaa robirohį

r'

*

Rhįnanthus osiļiensis (Ronn. et Saars.) Vassilcz.

693

t9

16.

perekond kuuskjalg - Pedļcuļarįs

l.

l.

L.

sektsioon Phargngodon Bunge

Soo-kuuskjalg

_" Pedįcuįarįs paĮustris

L.

69&

2.. sektsioon Sceptrun Bunge
260

2. Suur kuuskjalg
17.

l.

_

Pedįcuįarįs sceptrum-caroįįnum L'

perekond käopākk _ Lathraea

Harilik käopäkk

-

Lathraea squamarĮa L.

698

L.
699"

EEsSÕNA
<Eesti NSV floora> ļV kõites jätkub roosilaadsetest põlvnevate seltside
käsitlemine, aiates rohkeliigilisest araaļialaadsete seltsist ja lõpetades
maiļaselaadsete seltsi mailaseliste sugukonnaga. Õite.ehituses.on märgata
mitmeid arenemissuundi. Araalialaadsed j a madaralaadsed on kohastunud
putuktolnrlemiseļe. Neil on võrdlemisi kompaktseteks õisikuteks koondunud, kahekordse liitlehise õiekattega väikesed, mõnikord nõrgalt sügomorfsed õied. Seltse pöõgilaadsed, porsalaadsed ja pähklipuulaadsed iseloomustavad redutseerunud õiekate ja urbadeks koondunud tuultolmlevad õieil"
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l. joon. Eesti floora valdkonnad ja alamvaldkonnad. Emoc (Estonia maritima
occidentalis) * Lääneranniku ja _saarte ļääne-alamvaldkond, Emor (Estonia
mariįima orientalis) * Läāneranniku ja _saarte ida-alamvaldkond, Emb (Estonia
maritima borealis) _ Põhjaranniku alamvaldkond, Lh (Litorale heademeesteense)
alamvaldkond, Einf (Estonia inferior) * Loode-Eesti valdkond,
-EintHāädemeeste
(Estonia intermedia) _- Vahe-Eesti valdkond, mis jaguneb Kõrvemaaks
(Eint a) ja Soomaaks (Eint b)' Esup (Esionia superior) _ Pandivere vaļdkond,
Alt (Alutagia)
- Alutaguse valdkond, Emed (Estonia media) - Lahkrne-Eesti
valdkond, Eor (Estonia orientalis) _ Kagu-Eesti vaļdkemd' (T. Lippmaa järgi.)
2l

Seļtsidele õlipuuiaadsedn emajuurelaadsed ja m.ailaselaadsed on jälle ise_
loomulik putuktolnrlemine ning suhteliseļt šuurte üksikute või hõredateks
õisikuteks koondunud liitlehise kattega õite esinemine'
Materjali esitus on analoogilįne eelmiste köidetega. Liikide kahesõna_
line nimetamine on rangelt sisse viidud ka eestikeelsetesse taimenimedesse ļ
(erandiks on monotüüpsete perekondade esindajad). Nomenklatuurse osa
vormistamisel on järgitud l954. a. ja l959. a. rahvusvaheliste botaanika_
kongresside seisukohti, kuid on arvestatud ka samas lubatud vabadust
kasutada mõnede sugukondade ebareeglipärast nime ja jääda isikunime
dest tuletatud liigiepiteetide puhul suure algustähe juurde.
I(äsitletud taļ<sonite vaļikul orr püütud järgida eelmistes köidetes välja
kujunenud tavasid. Kuļtuurtaimed ja juhuslikud tulnukad on tähistaturl
vastavate märkidega. Liikide diagnoosid on koostatud valdavalt kohaliku
materjali põhjal. Levik Eestis on kantud T. Lippmaa taimegeograafilise liigestusega kaardile ( l. joon'). Levikukaardid on autorite koostatud. I(aartįde
koostamiseks on kasutatud nii kirjanduses ja herbaariumides leiduvaid an,lmeid ļ<ui ka muid materjale, eriti K. Eichwaldi ja G.,Vilbaste vastavaicl karto.
teeke. Üļdleviku iseloomustamisel on hariļikult ļähtutud <Nõukogude Liiclu
flooras>> kasutatud fļoristilistest valdkondadest (2. joon.). Andmed majan_
dusliku tähtsuse kohta põhinevad enamasti kirjandusel.
Põhiline töö on autorite vahel jaota|ud järgmiselt:
araaļialised, sarikalised,'kontpuulised, kuslapuulised, madaralised, uni
ohakalised, muskuslillelised, I<aselised, emajuurelised ja ubalehelised S. Talts, bioloogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaaniļ<a Instituudi
vanem teaduslik töötaja;
palderjanilised -- K. Eiclrwaļd, bioloogiadoktor, professor, Tartu Riikįik
Ülikool;
tobiväädilised, kassitapulised, siniladvalised, vesilehelised, karelehe
lised ja maavitsalised
L. Viljasoo, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika
Instituudi noorem teaduslik töötaja;
põögilised -_ A' I(alda, bioloogiakandiclaat, Tartu Riiklik Ülikooį;
koerakoolulised
-. S. Talts ja L. Viljasoo;
porsalised ja mailaselised -- M. Kask, bioloogiakandidaat, ENSV TA
Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanem teaduslil< töötaja;
pähklipuulised ja õlipuulised
- A. Paivei, bioloogiakandidaat, ENS\/
TA Tallinna Botaanikaaia sektorijuhataja;
angervarrelised
- J' Eilart, Tartu Riikliku Üļikooļi looduskaitse ja
kodu-uurimise kabineti juhendaja.
Joonised valmistasid kunstnikud Eevart Arrak, M. Arrak, E. Maaser,
G. Muuga ja S. Tuulse.
Köite toimetajaks oli M. KaŠk,

l Meie flooras ühe liigiga esindatudr.perekondades on sageli liigiepiteediks <harilik>,
mille võib.ka āra jātta, kui ei ole vajadu5t kõrvutada,seda liiki sama' pērekonna teįste
(kuid meie looduslikus flooras: .rnitteesinevate)
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2. ioon. Euroopa ja Ķaukaasia floora valdkonnad. Euroopas: / -* arktiline valdkond, 2

_

(Fennoskandia) valdkond, 4
- atlantilise
- Skandinaaviamaade
Euroopa valdkond, 5
Kesk'Euroopa valdkond, 7 -*
Vahemeremaade valdkond, 6
- 9 _ Karjala_Lapi valdkond,
- Nõukogude Baltikumi valdkond,
Balkani vatdkond; 8 _
_
10 _ Dvinaa_Petšoora valdkond, 1/
- Laadoga-ļlmeni vaļdkond, 12 Ülem'Volga
valdkond, /3 _ Volga_Kaama valdkond, /4 _ Ülem-Dnepri valdkond' /5 _ Kesk_Dnepri
valdkond, /6 _ Volga_Doni valdkond, 17 _ Volga-tagune.vaļdkond, /8 * Ülem_Dnestri
valdkond, ,į9 _ Bessaraabia valdkond' 20 _ Musta mere āärne valdkond' 21 * Krimmi
valdkond, 22 _ Alam-Doni valdkond' 23 * Alam-Volga valdkond. Ķaukaasias: / * Ees_
Kaukaasia valdkond, 2 _ Dagestani valdkond, 3 _ Lääne-Taga-Kaukaasia valdkond'

Islandi valdkond,

3

4_Ida-Taga-Kaukaasiavaldkond,5_Lõuna_Taga_Kaukaasiavaldkond,6*Talõši
valdkond.

Kaardile ulatuvad ka jārgmised Lääne-Aasia floora vaļdkonnad: / _ Vāike-Aasia vald_
Armeenia_Kurdistani valdkond, III _ kaani valdkond, /V -* Süūria_Meso'
kond, //

-

potaamia valdkond. (<Eesti NSV floora> VII jārgi.)

Selles köites kasutatavad märgid

'I-iigi nimetuse

ees:

* *- juhuslik tulnukliik,
+ - looduskaitse alla võetud

A -

liik,
ainult kultuuris esinev liik.
23

Liigi kirjelduse

ees

puu,
h *_
- põõsas,
Ļ
4 püsik (mitmeaastane
O - kaheaastane taim,
Q _ üheaastane taim.

rohttaim)

"

12. SELTS ARAALIALAADSED

.- ARALIALES

(UMBELLIFLORAE\I

9h.- või mitmeaastased, mõnikord tugevakasvulised rohttaimed (Urnerae) või põõsad {rCornaceae, AraĮįaceaį, ķu ronipõõsad (AraĮiaceae) liit-, harvemini lihtlehtedega. Abilehed enamasti puuduvad, sageli

beĮĮif

esinevad aga tugevasti arenenud lehetuped. Õied väikesed, tsüklilised, enamasti korrapärased, harvenrini korrapäratud, mõlenia_, vahel ühesuguliserl,
koondunud sarikateks (liht-, enamasti aga liitsarikateks), harva teistsugusteks õisikuteks. Tupp sageli enam või įah.,, redutseeiunud. Kroon lähk_
lehine, 4- või 5-osaline. 'tolmukad episepaalsed (tupplehtede vastas asetsevad), haplostemoonsed (ühe ringina asetsevad). Sigimik alumine, moi:dustunud ühest, enamasti aga kahest viljalehest' niisama paljude pesadega.
Įgas pesas enanrasti üks (harva kaks) rippuv äraspidine (anatroopnei
seemnealge ühe integumendiga ja väljapoole suunatud mikropüüliga'
Seemned rikkaliku endospermiga.
Selts hõlmab 3 sugukonda (AraĮiaceae, UmbeĮĮiferae, Cornaceae), mille
esindajad on levinud ka Eesti NSV-s. Kõik nimetatud sugukondade liigid
kuuļuvad putuktolmlejate hulka.
Sugukondade AraĮįaceae ja Ļ'mbeĮtiferae esindajatele on iseļoomuļik
skisogeensete seļ<reedimahutite ning vaigu_ ja õlikäikude esinemine, Cornaceae sugukonna liikideļ esinevad need vaid harva. Viimase sugukonna
kaudu on seļts Aralįales seotud seltsiga RubįaĮes'

sįJGUKONDADE MÄÄRAM!sE TABEL

l.

Püstised rohttaimed. Õied enamasti liitsarikates. Varred sageli õõnsad

2.

'-

sugukond sarikalised

Į]mbeĮįį'įerae Juss.

- Enamasti püstised, harva varre lisajuurtega ronivad põõsad .
2
2. Püstisėd põõsad või madalamad ptlud. Õiecl neljatised, lihtsarikates
3. sugrrkolid ,kontpuulised
Carnaceae Dumort.

-

I Koostanud S.

Talts.
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Lisajuurtega ronivad liaanid. Õied viietised, lihtsarikates, mis on koondunud põõrisjateks või kobarjateks õisiļ<uteks
l. sugukond araalialised AraĮįacece Juss'

-

l. sugukond araalialised

*

AraĮiąceae Juss'ļ

Puud ja põõsad, vahel varre lisajuurtega ronivad ļiaanid, harventini
rohttaimeį, sageli asteldega. Lehed vahelduvad, harvemini vastakud, ļihtsad, terve Servaga või hõlmised, sageli sõrm_ või sulgjagused. Abilehed
leherootsuga kokįu kasvanud või puuduvad. Õied väikesed, korrapäraserl,
mõlemasuģulisecļ, enantasti viietised; asetsevacļ sarikates, mis sageli on
omakorda koondunud harunenud kobarjateks või pÖörisjateks õisikuteks"
Vaheļ taimed polügaamsed. Tupplehed vaevalt märgatavad, harva putt_
duvad hoopis. kro* lalrklehine, vaheļ kroonlehed tippepidi liitunud; viimasel juhuivarisevad koos tanuna. Tolmukaid enamasti 5, harvemini vähem
või roūkem; nad kinnituvad ļameda, kumera või koonusja meenäärme (stülopoodiumi) äärele; toļmukaniidid niitjad, tolmukotid ovaalsed, enamastį
kahepesalised, avanevad pikipraoga. Sigimik alumine' 2-5 pesaga, hafva
suurema arvu pesadega; igas pesas üks rippuv äraspidine väljapoole suu_
natud mikropüüliga Seemnealge. Emakakaelu vastavalt sigimiku pesade
arvule, s. o. enamasti 2-5;'nad on vabad, vahel aga alusel tot'uks kokku
kasvanud. Viļi enamasti 2-5 (6) pesaga, marja- või luuviljataoline' vahėl
osaviljadeks lagunev' lįhaka, harvemini nahkja välimise ning kõhrja või
nahkjā, harvemini aga kivistuva sisemise kestaga. Seemned siļeda voi
kortsuļise enclospermiga' Taimes esinevad sageli vaigukäigttd.
Sugukonda įuutrū umbes 60 perekonda ligi 500 liigiga, mis on levirrud pūmiselt troopilises Ameerikas ja Vaikse ookeani saartel, osalt Põhja'
Ameļrikas ja Ida-Āasias parasvöötmes, harvemini Austraalias jm. Euroopa
mille esindajad'orr
fļoora koosļeisu'kuulub ainult üks perekond' - Hec\era,
'Dekoiatiivtairriedena
levinud ka NSV Liidus, neist'üks liik Eesti NSV-s.
kul,tiveeritakse Euroopas (ka meil) veel mitme perekonna esindajaid
(AraĮia, Acanthopanax, Kaįopanax, EĮeutherococcus j!')
Mitmed araalialised ļ<uuluvad mee- ja ravimtaimede hulka, teised sisal_
rlavad saponiine, õlisid, vaiku jm' Alkaloide pole sugukonna liikides avas
.

tatud.

Arvukate liikide esinemine endeemidena Vaiļ<se ookeani saartel viitab sugukonna suureie vanuseļe.
. Maįnduslikult ei ole suģukonrtal suuremat tähtsust; trimetada tuleį<s
ugu ,n-itrt tuntud esindajat. Taivani saarelt pärineva,paļmikujulise põõsa
tJtraapanaksi _ Tetrapanüx papyriferum (Hook.) K. Koch sāsist valmistataksĮ nn' riispaberit, mille tõttu taime Hiinas kuļtiveeritakse. Ida_Aasias,
eriti Hiinas, Tiibetis ja Korea poolsaarel, kasutatakse universaalravimina

I
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Koostanud S.

'f

alts.

ženšeni (džinsengi) -* Panax scltin-seng Nees (P. ginseng C. A. Mey.)
juurtest valmistatud įl'eparaate. Taim
sõrm'on 30-70 cm kõrge, viietiste
jate lehtedega ja kasvab varjukates metsades lda-Aasia mäestikes (NSV
Liidu Kaug-Idas, Mandžuurias ja Korea poolsaare põhjaosas) ' Panax
schin-seng oļi Hiinas ja Tiibetis ravimina kasutatav juba aastaiļ 3000*
2000 e. m. a. Käesoleval ajal on taim Įda_Aasias suureks harulduseks
muutunud ja näit. Põhja_Hiinas intensiivse kogumise 1'a metsade hävimise
tõttu peaaegu täielikult kadunud. Taime kultiveeritakse juba ammu ldaAasias, ka Põhja-Ameerikas, alates XX sajandist ka NSV Liidus (KaugIdas jm.). Zenšenipreparaate kasutatakse NSV Liidus stimuleerivate ja
toniseerįvate vahenditena. Ka avaldavad need preparaadid normaliseerį_
vat mõju vererõhule ning kiirendavad paisete ja haavade paranemistÜldiselt on ženšenipreparaadid laiaulatusliku teraapilise toimega.
Eestis kasvatatakse võrdlenlisi harva dekoratiivsete iehtedega külma_
kindlat põõsast mandžuuria araaliat ehk kuradipuud ** AraĮįa mandschurica Ęupr' et ÄĄax' (A. chĮnensis L' var. nmndschurįca Rehd.), mis pārineb
Kaug_Idast, Ķorea pooĮsaarelt ja Kirde_Hiiriast; esineb näit' Sangaste
pargis, Kadriorus ning EPA Õppe_ ja KatsemetsamajancĮis .Iärvseljal)
Lehtede pikkus võib olla üle meetri, sulglehekesed kuni l8 cm pikaci, alumiselt pinnalt sinkjad, roodude kotraļt karvased; võrsed ja leherootsud
ogadega.

'

ļ.

perekond luuderohi
L. Sp. Pl. 202.

-

1753,

Hederal L.
p.

p.

PLrituvarj, r,arrc lisirjuurtega (haardjuurĮcga) rottivad

lįaanid'

Lehed

terved või 3 või 5 hõlmaga, nahkjad. Abilehed puuduvad. Õied mõlema_
sugulised, vahel ühesugulised, lihtsarikatena, mis ntõnel juhul on koondunud kobarjateks õisikuteks. Vaheļ on taimed polügaamsed. Kandelehed 2
(bracteae) õite aļusel väga väikesed või puuduvad hoopis. Tupp terve või
hambuline, putkeosas sigimikuga kokku kasvanud. Krosnlehti 5; nendega
vaheldumisi asetsevad tolmukad, samuti 5, kinnituvad laikoonusja mee.
näärme servale. Sigimik viiepesaline, igas pesas areneb üks seerne; emaka"
kaelad kokku kasvanud ļühikeseks sambaks, tipul pisut pügaldunud suurlmega. Marjataoline luuvili lihaka eksokarbiga (vä1imise kestaga) ja
nahkja endokarbiga (sisemise kestaga), ümmargune, tipul tupe jāānus_
tega. Viljaluu kolmnurkjalt munajas, seeme enamasti munajas.
Perekonda loetakse umbes l5 liiki, mis on levinud Kaukaasias, Aasia
kaguosas, vahemeremaadel ja Kesk-Euroopas. NSV Liidus esineb 5 liiki,
neist Eestis üks liik. Mitut liiki kultiveeritakse Euroopas ilutaimedena'

+ ļ. Harilik luuderohi

p. p.; Led. Fl. Ross. 2:375.

I

2

,

-- Hedera he!įx3 L. Sp. Pl' 202' 1753'
ļ844-l846, p.p.; Wied' et Web. Beschr' phan

(eefeu)

* luuderohu nimetus vanaroomlastel'
Varasemas eestikeelses botaanilises kirjanduses nįmetatud tavaliselt kat(t)elehterleks

Hedera, Etļera

,, '3 'įeltssein (kr' .k.) _, ronima,,põõr.Iema.
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3. joon.

Harilik lurtderohi (Hedera heĮix): a * oks õite ja viĮjadega, ļl
c *- õis, d *- vilikond. ļa ja ü -* orig')

*

oks lehtedega'

Gew, Esth-, Liv_ u, Curl. l43. lB52; Hegi, Ilļr-rstr. Fļ. Mitt,-Eur.5 (2): 9l5.
1926; Poj. in Fl, URSS 16: l0. 1950; Jaudz. in Latv. lĮ,3:360. 1957. _flnroų o6ķtxgoņeHHuü. (3. joon.)
h. Puituv, haardjuurte abil roniv liaan, Vars' harunenü,d; 0,5_6
(13) m (liigi kodumaal, kuni 20 rn)'pikk. Lehecl igihaljad, pealmiselt
pinnalt tume-, alunliselt kollakasrohelised, noorena pisut karvasecl, hiljenr
paljad, nahkjad, läiļ<ivad, kujult kahesugused (heterofüllia) : mitteõitsc.
vate (alumiste) harude lehed 3 või 5 hõlmaga (keskmine hõlm külgmistest
pikem),3_-6 cm pikad; õitsevate (tipmiste) harude ļehed üldiselt kitsad ja
terved, süstjad või rombjad. Õied enamasti mõlemasugulised, peenikestel
raagudel, väheseõieļistes sarikates; saril<ad enamasti įiksikulį, kuni 2,5 cm
läbimõõdus. Õite kandelehed nahkjad. Tupp 5 selgelt eristatava harnbaga.
Tupp, õieraod, sigimik ja noored oksad valkjate või halļikate tähtkarva_

dega. Kroonlehed pisut ļihakad, munajad, teritunud tipuga, 3--4 mrn
pikad, väljastpoolt pruunid, seestpoolt rohekad. Toļmukad 2-3 mm pik_
kade niitįdega. Viljad algul punakaslillad, hiljem Įumeprurtnid, lõpuks
sinakasmustad, kuni 6 mm läbimõõdus; seemttecl, arvult 2 või 3 (5), neer_
jalt kolmekan'dilised, umbes 5 mm pikad. Viljad valnrivad järgmise aasta
kevadeks.

Õitseb Eesti tingimustes .väga harva (alates augustikuust), viljumist

ei ole

täheldatud.
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D}

'q,

e

4. joon. ĮIaril.iku lrruderohu (Hedera Ąellx) leitrkohad Eestis,
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Esineb niisketel kaitstud kasvukohtadel varjurikastes soostunud segalodumetsades Saaremaa ja Hiiumaa lääneosades (peamiselt Emoc)
(4. joon.), enamasti samblal roomavana, harvemini (soodsamates kasvukohtades) puude tüvesid mööda 4-_6 (8), E. Viiroki (l93l) andmeil isegi
kuni l3 m kõrgusele tõusvana, näit. Sõrve poolsaarel Mäebe ja Koltsi
ligidal astanguaiuses kuuqe-segametsas. ĮIeQera heįįx'i kaaslasliikįdeks
rohurindes on sageli Vaccįnįum mgrtĮĮĮus, Maįanthemum bifoĮium, LuzuĮa
pĮĮosa' orchįs macuĮata, Crepis paĮudosa jt' Haruldane. Kuļtuuris dekora,
tiivtaimena harva aedades ja kalmistuil (nõuab külmematel talvedeļ kaitset), ka kasvuhoonetes ja eluruumides.
Hedera helįx'i kasvukohad Eestis on seotud Saare' ja Hiiumaa pehnlema' merelise kliimaga. Ta are'aali idapiir läbib meie territooriumi ning
ta leiukohad Eestis kuuluvad ühtlasi ka põhja- ja kirdepoolsemate hulka.
Kuna liigi kasvutingimused on Eestis äärmusļiktrd, kannatab ta meie
karmideļ talvedel
territooriutnil depressiooni all
- enamasti ei õitse ning
kütmab maapinnani tagasi. Seepärast ta enamikul kasvukolrtadel roomabki
möõda maad, harvemini tõuseb mööda puude (kuuskede, sangleppade,
haabade jt.) tüvesid, enamasti ainult 0,5-l m kõrgusele, harva kõrgemale
(Sõrve poolsaarel). Nii on ļuuderohi karmide küļmade tõttu (varem ning
taļvedel l955/56 ja l956/57) paljudes kasvukohtades korduvalt maapinnaui
tagasi küļmunud, rragu tõendavad puutüvedel säiļinud 6-7 (l0) m kõr'
gused kuivanud varred Sõrves ja Kõpus (Hiiumaal), Luuderohi, on mitmetest endistest kasvukohtadest Saaremaal aja jooksul hävinud või ta ohtrus
on vähenenud. Luuderohu vähenemise üheks põhjuseks on metsade kui'
vendamine, samuti on teda kahjustanud kohalikud elanikud, kes kasutavad
taime pärgade punumiseks ja muuks otstarbeks'
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa lāänepoolsematel aladel (Lätis,
Leedus, Valgevene ja Ukraina lääneosas)' Peaaegu kogu Euroopas' aĮates
Lõrrna-Skandinaaviast, ja Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Taime kõikides osades esinevad skisogeensed
vaigukäigud. Vaik, eriti lehtedes, sisaldab glükosiide
saponiini ja hede_
riini, viljades leidub ka parkainet. Vigastamise puhul eritub varrest vaigutaoļist ainet, mis õhu käes tardub (Gummi ehk Resįna Hederae); varem
kasutati seda rahvameditsiinis, käesoleval ajal valmistatakse sellest piiritusļakki. Areaali lõunapoolSemaS osas hinnatakse luuderohtu kui head
meetaime, kuna ta õitseb hilissuvel ja varasügisel. Paljude sortidena
kultiveeritav dekoratiivtaim.
Areaali põhjaosas (s. o. Balti vabariikides ja Lõuna-Skandinaavias)
levinud luuderolri on eraldatud teisendina var. baįtįca Rehd' See Eestis esinev vorm on väiksemate lehtedega kui lõunapoolsematel aladel levinud
põhitüūp (viimasel on lehtede pikkus kuni l0 cm) ja vähemaõieliste ning
väiksemate' enamasti üksikult asetsevate sarikatega [põhitüübil on sarikad 2-3,5 (4) cm ļäbimõõdus, enamasti 3-lO-kaupa kobarjates õisiku_
tes]. Kultuuris on ūlalnimetatud teisend tuntud kõige külmakindlamana.
Rohketest.kultuurvormidest, mis erįnevad lehtede kuju ja vārvuse ning ka

ja
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eļuvormi poolest, võiks nimetada madalat põõsakujulist Ī' arborescens
(Loud.) Schneid., mis ei moodusta roomavaid varsi.
Hedera heĮįx L. oli kultuuris tuntud juba antiikąjat, näit. Theophrastos
on kirjeldanud mitut ļuuderohu vormi.

2. sugukond sarikalised ...: UmbeĮliferae JISS
(ApĮaceae Lindl., Ammįaceae J. Presl) į
Enamasti,rohttaimed, harva põõsad (väljaspool Eestit, lõunapoolsetel

aladel)' harilikult vahelduvate lehtedega. Vars ümardunud' enam või

vähem vaoline, harva sile, säsikas, hiljem vahel õõnes, tugevate sõļmedega. Lehed. enamasti sulgjad (liht- kuni kolmeli- ja neljaiisulgjad),
harvemini lõhestunud, hambulise servaga, harva terved või terveservalised,
enamasti ümardunud rootsuga ja varreümbrise või põisja tupega. Abilehed
esinevad harva (Įļgdrocotule). Õied väikesed, neljatsüklilised, enamasįi
mõlemasugulised, vahel osalt ühesugulised, harva ainult iihesugulised [ja
taimed kahekojalised (Trinia) ], korrapärased, mõnikord servmised korra.
pärątud' vahel liht-, enamasti liitsarikates, harva nuttides (Ergngium'
SanįcuĮa, Hgdrocot.ųĮe)' Liitsarikate alusel lehekestest koosnev katis (e.
kate), kuid mitte aļati, sarikate alusel enamasti osakatis (e. katteke);
vahel lrarva puuduvad. nii katis kui ka osakatis. Nųttides asetseb iga õis
kandelehe kaenlas (näit. Ergngium). Tupp redutseerunud, enamasti 5 ham_
baga, mõnikord hambad puuduvad hoopis või on raskesti eristatavad.
Kroon laĻklehiņe, 5 kroonlehega, mis varakult varisevad, harvemini aga
pįsļma jäävad; enamasti on kroonlehtede tipp pügaldunud, vahel sügavamini lõhestunud, sissepoole käändunud; mõnikord on kroonļehed ka terved; nende värvus on yalge, rohekas' koļlakas, roosakas kuni punakas,
P.
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-5. joon. a
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Koostanud

C

_ valminud seemnised karpofooril, c _
_ endosperm, J _ juhtkimbud, K _ kommissuur (mõhupind),
P _ pearoided' v _ vaokesed, Õ _, õlikäigrrd.

sarikalįste õie diagramln, Ö

seemnise ristlõige:

l

K

S.

E

Taļts.
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harva sinine (Eestis .ēsinevaist liikidest vähestel); harva kroonlehed puuduvad. Tolmukad, arvult 5, asetsevad kroonlehtedēga vaheldumisį ja
kinnituvad : meekettä ,all ' tupplehtedega "vastakūtii tolmukaniidid niitj ad,
noorelt sissepoole käändunud; tolmukotid kinnituvad neile seĮjaga. Sigimik
alumine, moodustunud kahest viljalehest, 2 pesaga (harva reduktsiooni
tõttu ühe pesaga), 4 seemnėalgmega, miļļest ainuļt 2 on aņ"enemisvõimelį'
sed; seega on kummaski pesas üks rippuv anatroopne seemnealge; pesad
on teineteisesf eraldatud vaheseinaga (5. joon., a). Viljalehtēde üļemine osa
on muutunud meekettaks (stülopoodiumiks). mis on mitmesuguse kujuga
(lame, kausjas' koonusjas, harva ringikujuline), mõnikord jalakesega.
Emakakaelad, arvult 2, asetsevad stülopoodiumil ja on pesade vaheseina
kohal vaokesega poolitatud võį soondunud, seega asetseb kummalgi potllel (pesal) üks emakakael; emakasuudmed on harilikult ümmargused või
tõlvjad. Vili enamasti kaksikseemnis e. ripik, mis valmimisel eraldub tipuĮ
harkjalt harunenud karpofoorist (viljakandjast), jagunedes pikuti kaheks
merįcarpium), kusjuures need jäävad esiosaseemniseks (osaviljaks
algLr karpofoori tippudele rippuma (5. joon., ä). Harva areneb üksainus
seemnis. Seemnist'e sisemine, nn. eraldumispind (mõhuosa, kommissuur)
on lame,'vaheļ ka nõgus, välimine pind (seļg) enam-vähern kumer. Seenrnisel on seljal ja külgedel roided ning roiete vaheļ vaol<esed {uaĮĮecuĮae|"
Roideid, mida läbib juhtkimp, nimetatakse pearoieteks (juga prĮmariaj;
neid on tavaliselt 5 _ seemnise seljaosas 3, kummalgi küljel l; vahel
esinevad vaokeste põhjas ka kõrvalroided (juga secundarįa), mida on {
ja millel juhtkimbud puuduvad; kui seemnisel esinevad kõrvalroided, siis
on pearoided nõrgemini arenenud; harva on kõik 9 roiet võrdselt ärene'nucl. Sageli on roiete asemeļ tiivulised moodustised või haakjad ogad ja
harjased, mis soodustavad seemniste levimist' Viljaseinas esinevad õĮikäigud (sisaldavad enamasti aromaatseid eeterlikke õlisid) ja vaigukäigud
kulgevad ka juurtes, vartes ja lehtedes; õlikäigud asetsevad seemnistes
l-4-kaupa vagude, harvemini roiete koha| (uittae aaįįecuļales ja aįttae
įugaĮes) ning 2-_lO_kaupa seemniste eraldumispinnal (kommissuuril);
vahel ümbritsevad nad seemnist ringikujuliselt. Viljaseinas esinevad
sekreedimahutid, sageli ka kaltsiumoksalaadi kristalļid. - Seeme on enamasti vilja sisemise seinaga kokku kasvanud, harva vaba. Endosperm on
kommissuuri poolel lame, pisut l<umer või pisut nõgus, vahel sügavamaļt
vaoļine või sissepoole käändunud servadega (risilõikes sirbi- või hobuserauakujuline), mõnel juhul sügavalt rrõgus (kõverdunud nii rist- kui ka
pikilõikes) (5. joon., c).
Sarikaliste sugukond j aotatakse 3 alamsugukonnaks: H gdrocotgĮoideae,
Sanįcuįoįdeae ja Apioideae. Kõige liigirikkam alamsugukond _ Apioideae
on morfoloogilis-süstemaatiliste tunnuste (eriti õite, õisikute ja viljade
ehituse) poolest üldiselt võrdlemisi ühtlane' Alamsugukonnasiseste
üksuste (näit. perekondade) eristamine valmistab vahel raskusi, sest
erinevused on sageli väikesed ja üleminevad. PolümorĪse Hųdrocotgloideae
alamsugukonna süstemaatiline kuuluvus on aga seni veel vaieldav, sest
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morfoioogiliste tunnusįe poolest erineb ta teistest alamsugukondadest
silmatorkavalt' įlitmed autorid ühendavad HgdrocotgĮoįdeae alamsugukonna AraLįaceae, sugukonnaga, kuna nendel ilmnevad teatavad .rgrū.sidemed. Arvatakse, et alamsugukonnad H ųdrocotgĮoideae ja, Apioid'eae on
arenenud iseseisvalt ja paralleelselt ühistest esivanematest' Ka SanĻ
'culoįdeae alamsugukonna süstemaatiline kuuluvus ei ole veel lõplikuĮt
,selgitatud; igatahes ei kujuta ta endast aĮamsugukondi HgdrocotųĮoideae
ja Apiotdeae ühendavat ļüļi.
Sugukonnasisestc ül<suste (alamsugukondade, perekondade) klagsi_
fikatsioon baseerub peamiselt vaļminud viljade ehiīusel.
Sugul<onda kuulub ligi 300 perekonda rohkem kui 3500 liigiga, mis-on
ļevinud peaaegu kogu maakeral. Sugukonna esindajate leviku raskuspunkt
asub väljaspool troopilisi alasid; vähesed troopikas levinud sarikalised on
taairdunud mäestikesse, puududes peaaegu täiesti näit. vihmametsade aļal.
Laialdaselt on sarikaļised levinud mõlema poolkera kuivadel aladel, nagu
Vahemeremaadel (kust mitmed iiigid on kaugemale põhja poole tungi_
nud), Ees-Aasias, Põhja-Ameerika edelaosas, ka Austraalias ja LõunaAafrikas. Rikkaļikult on sarikaļised esindatud kogu põhjapoolkera pafas_
vöötmes, kus neid leidub rrii tasandikeļ kui ka mäestikes ökoloogiliselt
väga mitmesugustel kasvukohtadel.
valdav osa sugukonna esindajatest on rohttaimed. Eesti NSV tingirnustes, samuti nagu mujalgi, kuuluvad sarikaļised niitude, soode, metsade ja
ka kuivade nõļvade įaimkatte koosseisu, esinevacļ sageli ka veekogudes
või nende l<aļļastel, samuti umbrolruna jäät_ ja kultuurmaadel.
įiitrnecl sarikaļised kuuluvad majanduslikult tähtsate ja kasulikkude,
ļaialdaseļt ļevinud kultuurtaimede hulka, nagu näit' ņeie tuntud köögi_
viljataimed porgancl, pastinaak, petersell, seller. Mõnedki eeterlikke õlisid
:sisaļdavad liigid (till, ļ<öömen, koriander, aniis jt.) omavad tähtsrrst mait]Seainetaimedena, mille tõttu neid l<asutatakse majapidamises ja mitmetes
tööstuslrarudes. Vaikaineid sisaļdavad liigid (perekonda dest Ferula ja
'Dorema' milļe areaa1 asub välj'aspool Eestit) on tarvitatavad tehnikas.
Mõned liigid leiavad kasu,tamist ravimtaimedena [perekonda de FeruĮa ja
Dorema esindajad, Leaįstįcum officinale Koch, ArchangeĮica officinaĮĮs
(Moench) Hoffm', FoenįcuĮum uulgare Milļ. jt.]. Sugukonnas on mürgiseid
iaimi (surmaputk, mürkputk jt.), mis juhuslikult organismi sattudes või_
vad inimestel ja põllumajandusloomadel põhjustada tõsiseid mürgitusnähte' halvemaļ juhul isegi Surma. Kõik sarikalised on head meetaimed.
Mitmed liigid tulevad arvesse ka dekoratiivtaimedena, näit. perekondade
Astrantia, Ergngium, Heracįeum jt. esindajad.
Sarikalisie fossiilseid jäänuseid, peamiselt viljade näol, on leitud NSV
Ī iidus kvaternaari, Lääne-EuroopaS ka tertsiaari ladestuis.
A. V. Blagoveštšenski (l950) järgi ei ole spetsialiseerunud ainevahe_
1usprotsessi nähtused UmbeĮĮiferae sugukonna piirides esikohal. Mitmed
sarikalised sisaldavad lihtsa struktuuriga alkaloidi koniini (piperidiini
derivaat) ning selle derivaate, mļda ļeidub aga ka teiste sugukondac1e
esirrdajates ning mis Seega on vähem spetsiifilised. Teisi alkaloide pole
3 Eesti NSV

floora
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sarikalisteļ täheļdatud. Sugukonna esindajad sisaldavad veel nii lihtsa
kui ka keerulisema ehitusega terpeene (eeterlikke õlisid) ja vailtaineid..
Mürgist ainet tsikutoksiini (pürooni kornpleksderivaat) leidub taimesCįcuįa aįrosa. Evoļutsiooni seisukohalt kuulub seega sarikaliste sugukon&
progresseeruvate hulka.

PEREKONDADE MÄÄRAIĮĄlsE TABEL

l"

Lehed ļõhestunud, harvemini lõhestumata, ogadega, torkavad, nąhkjad. Õied nuttides, ümbritsetud ogaliste kõrglehtedega
4. perekond ogaputk Ergngiun L.

-

2,
3.

Lehed teistsugused, ogadeta
2^
Lehed lõhestunud, kolmetised, kahelikoļmetised või sulgjad
5.
Vähemaļt alunrised või kõik lehed terved, harva varrega.läbitud . 3,
Ainuļt alumised varrelehed terved, neerjad, keskrnised 3 lehekesega;
üļemised peenelt Šulgjad. Maitseainetaim
20. perekond aniis
Anįsum J. Gaertn.

-

4'

Kõik lehed terved, lõhestumata, harva varrega läbitud .
4;
Lehed lineaalsed või lineaalsüstjad, elliptilised või munajad ning:
varrega läbitud, terveservalised. Õied kolļased või oranžid
13. perekond jänesekõtv _- BupĮeurum L-.
Lehed ümma'rgused, kilpjad, täkilise Servaga. Varred nõrgad, rooūtį:
vad, sõlmede kohalt juurduvad. Õied valged
l. perekond vesipaunikas HgdrocotgĮe L-

5. Lehed lõhestunud, 3 või 5 hõlmaga (lihtlehed) .
6.

-

6
7
Lehed kolmetised, kahelikolmetised või sulgjad (liitlehed) .
Õied lühiraolįsed, väikestes tihedates nutitaolistes õisikutes' Kaįįse
lehekesed väikesed, rohekad
2. perekond metsputk
Sanįcul'a L^

-

-* Õied pikaraolised, sarikates. Katise lehekesed suured, valkjad
3. perekond tähtputk
Astrantįa

9.

24

L"-

vahel sulglõhised .
8;.
Vähemaļt aIumised lehed koļmetised, kaheļikolmetised või mitmeli_
sulgjad
lįi.
: .
Katis enamasti puudub; harva olemas ja koosneb vaid ühest või
g
kahest lehekesest
Katis koosneb vähemalt kolmest lehekesest
13
osakatised enamasti puuduvad; harva olemas ja koosnevad ülrest voi
kahest ļehekesest
ļ0
osakatised koosnevad vähemalt kolrhest lehekesest .
t'2':

r. Lehed lihtsulgjad,

B,

-

l0.

l

ļ,

Kroonlehed valged või
Kroonļehed kolļased

roosakad

.

ll

36. perekond moorputk

-

' Pastįnaca L.

Aļumised lelred sulglõhised. Juur jäme, lihakas, ümardunud. Vürtsise
lõhnaga köögiviljataim
14. perekond seller -- Apium L.

Alumised iehed enamasti lihtsulgjad, Irarvemini sulglõhised kuni
kahelisulgjad (vormiclel). Juur käävjas
19. perekond näär *- PimpineĮla L

12' Alumised lehed sulglõhised, üļemised peenelt kaheli- r,õi kolmelisulgjad, paljad. Viljad ümmargused. Üheaastane maitseainetaim

l0.

perekond koriander

*

Corįandrurn L

Kõik lehed lihtsulgjad, suured ja karvased, sulglehekesed sisselõikunud servadega. Viljad lapikud, munajad, elliptilised kuni ümardunud.
Mitmeaastased taimed

37' perekond karuptrtk

*

Heracļeunl L.

13. Lehed paljad; enamasti vees kasvavad taimed
Lehed karvased; enamasti maismaal kasvavad taimed
14. Sulglehekesed hõredalt saagja servaga, lõhestumata, mõnikord
lõikunud' Sarikad näilikLrlt lehtede vastas

23. perekond haneputk

_--

14

l5
sis.se

Berula Hoffm. eņ Bess

Üle veepinna ulatuvate lehtede sulglehekesed tihedalt saagja Servaga'
Sarikad tipmised
22. perekond jõgiputk * Sįun L.
15.

Ļiitsarikad

2-5

kiirega. Ülreaastane taim

9, P.r"kond turgeeņ:i
..

Liitsarikad l0-20 kiirega. Mitmeaastane

*

laim

37' perekond karuputk

l6. Alumised ļehed kolmetised või

rurg?:::

-

Ę:ll*l

HeracĮeum L.

kahelikolmetised, keskmine leheke
sageli kolmejagune. Lehekesed pikliklineaalsed, vahel pisui sirpjad,
5-10 (20) cm pikad ja 5-10 mm laiad, tihedalt ning teravalt saagja

servaga

Lehed teistsugused
3.

17, perekond sirpputk

_

Faįcarįa Fabr.
17
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17. Ülemised ļehed kolmetised, alumised enamasti kaheļikoļmetised; lelre_
kesed piklikmunajad või ümardunud, (2) 4-7 (i0) cm pikad ja 25 cm ļaiad. Katis ja osakatis enamasti puuduvad (osakatis vahel harva
olemas ja koosneb ühest või kahest lehekesest)
21. perekond naat - - AegoPodium L.
Lehed kahelikoļmetised või

sulgjad

18

18. Katis enamasti puudub; harva olemas ja koosneb ühest või kahesį

lehekesest

Katis koosneb väįremalt kahest lehekesest

19

.
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19. osakatis puudub; harva olemas ja koosneb ühest või kolmest

kesest

osakatis olemas ja koosneb vähemalt kolmest

lehekesest

lehe_

20
22

20. Alumised teise järgu sulglehekeste paarid asetsevad ristina. Viljad
spetsiifilise maitsega
lB. perekond köömen _ Carum L.
Alumised teise järgu sulglehekeste paarid ei asetse ristina

2l'

.

2l

Kroonleherį valged

6'

perekond harakputk

Kroonļehed kollased' Maitseainetaim

22. Lehed hõredalt kuni tihedalt

-

Anthrįscr.rs (Pers.) Hoffm.

35. perekond till

*

Anethum L'
23
28

ltarvased

Lehed paljad

,,:r,:

23. Sulglehekesed lõhestumata, mõnikord

tit<s,it<1te

sisselõigetega
Sulglehekesed lõhestunud

.ru:u,,"ļ;
25

24' Sulg1ehekesed munajaspiklikud, saagja Sefvaga, mõlemalt pinnalt
pehmekarvased
t

5.

perekond varesputk

-

ChaerophųĮĮum L.

Sulglehekesed südajasmunajad, ebakorrapäraselt täkilissaagjad'
ainuļt aļumisel pinnal karedalt lülrikarvased
osterįculz Hoffm'
30. perekond emaputk

-

25' osa sarikaist raotud. Harva kuļtiveeritav köögiviljdtaim
Anthrįsclrs (Pers.) Hoffm.
6. perekond harakputk
Kõik sarikad
36

raoļised

-

2Ū

26. Lehed suured, tihedalt pehmekarvased
pruunikasmustad, läikivad

Viljad 2--2,5 cm

pikad,

7. perekond mesiputk - Mųrrhis Mi|l"

Lehed hõredamalt ļ<arvased. Viljacl palju lühemad
27. Viljad roieteta, nokaga

.

27

6. perekond haralrputk -- Anthrįsczs (Pers,) Hoffm.
Viljad tönrpide roietega,

nokata

5.

perekond varesputk

-.

ChaerophųĮlu.m L.

28. osakatised koosnevad kolmest või neljast lehekesest. Üheaastased
29
umbrohud või kultuurtaimed '
30
Osakatised koosnevad paljudest lehekestest

29. osakatise ļehekesed sariļ<atest

l0.

lühematļ

perekond koriander

-

Corįandrum L-

Osakatise lehekesed sarikatest palju piken;ad

26. perekond koeraputk

-

Aethusa L-

30. Sulglehekesed lõhestutnata, mõnikord ainult įiksikuie

sügavarnate

sisselõigetega
Sulglehekesecl lõhestunud

3l.

34

2-l0 (l2)

mm 1aiad, pikliksüstjacl
servaga.
teravalt saagja
Veetaim
Sulglehekesecį

l6'
Sulglehekesed

(l) 2-l0

3l

või

lineaalsed,

perekond mürkputk -_ Cįcuta L.

cm laiad või laiemad

.

32

32. Kroonlehed rohekad
32. perekond kiklraputk

-

Archangeįįca HoĪĪn-

33. Sulglehekesed munajad või munajassüstjad, paljad, saagja

3l.

Servaga

perekond heinputk -_ AngeĮica

L,-

iļ

,

Sulglehekesed südajasmunajad, ebaĖorrapäraselt täkilissaagjad, alumisel pinnal enamasti karedate karvadega'

30.

perekon<l emaputk '-^

osterįcurl Hoffm,
3T

34. Liitsarikas 6-12 kiirega
Liitsarikas suurema arvu kiirtega .
35. Enamasti vees kasvavad taimed. Õied valged
25. perekond vesiputk

35

.

*

Oenanthe L.

Aedades kultiveeritav maitseainetaim. Õied rohekaskollased

l5.

perekond petersell

-

Petroseįįnum Hilr

36. Vars vaoļine, teravate kantidega. Liitsarikad l5_20 kiirega.
katise lehekesed

0,5_l mm ļaiad, kileja äärisega

28. perekond aruputk

Vars

rul

j

as, vöödiļine. Liitsarikad

lehekesed palju

kitsamad

(

l5)

osa_

--- SeĮįnum

L'

20-_30 kiirega. osakatise
37

37' Lehed 15-30 cm laiad või laiemad

29. perekond võsaputk _- Conįoseļįnum F. Fisch. ex įIoffm.
Lehed väiksemad, 4._B

(l0) cm laiad

27. perekond kõrveköömen -* Cnįdįllrz Cuss.

38.
39.

Katise lehekesed vähemalt tipmistel ļiitsarikateļ lõhestunud
Katise lehekesed pole lõhestunud
Lehed paljad, suured. Viljad paljad, kuni l0 mm pikad
L2.

pereĮ<ond

roidputk

-

39
40

Pįeurospermuln HofĪm.

Lehed karvased. Viljad palju väiksemad, pearoietel harjastega

39. perekond porgand

-

Daucus L"

40. Alumisecį teise järgu sulglehekeste paarid asetsevad ristina

24' perekond põdrajuur -* Libanotįs L'
Alumised teise järgu sulglehekeste paarid ei asetse ristina .
4l
41. Lehed karvased
42
Lehed paljad
43
42. osakatise lelrekesed karvased, püstised. Viljad haakjate harjastega

B. perekond harjasputk

-

TorįĮįs Adans. em. Reichenb.

osakatise lehekesed allapoole suundunud, katvased või paljad. Viljad
tiivuliste roietega
38. perekond kareputk * Laserpitiurn L"

43. osakatised

koostrevad

3-5

lehekesest.
l

l.

Viljad ümardunud

perekond surmaputk

Osakatised. koosnevad suuremast arvust
38

- Conįurn L.
lehekestest
44

44. Kroonlehed
tairned

ļ<olļased. Lehed kuni kolmelisulgjad. Tugeva lõhrraga aia*

33. perekond leeskputk

-

Letlįstįcum Hil.l

Kroonlehed valged, harva roosad. Lehed kolmelisulgjad

. 34.

perekond piimputk

-

Peucedanuru L.

l.

alamsugukond, Hgdrocotgloideae Drude in Engl. et Prantl, Pflan
Enamasti püsikud lamavate ja juurdu_
zenfam. 3 (B): |l4, |l6' lB9B.
vate vartega ning tervete kuni nõrgalt hõļmiste lehtedega. Õisikud pea,aegu nutitaolised, lehekaenlais olevail kandjail (varbadel). Kaksikviljad
,külgedelt ļamendunud, kommissuuri kohaļt kitsad, nende keskmine selg'
;mine roie eendub andurjalt. osavili (seemnis) 5--9 roidega, külgmised
;roicįed sageli vaevalt märgatavad. Viljad puitunud sisemise seinaga, kar;pofoorita, enamasti õlikäikudeta.
Enamik alamsugukonna liike esineb lõunapoolkeral,

ļ.

perekond vesipaunikas

*

I.. Sp. Pl. 234.

HgdrocotgĮe I L

1753.

Mitmeaastased, vahel kaheaastased rohttaimed roomavate ning sõļme-

'į<ohtadelt juurduvate
vartega. Lehed ümardunud, harvemini neerjad, nõr-

,galt hõlmised või täkilise Servaga' abilehtedega. Õied väikesed, mõlemasugulised, üsna lühikestel raagudeĮ, väheseõielistes redutseerunud nuti:taolistes õisikutes või lihtkobarates. oisikud püstistel kaenlasisestel
*andjatel (varbadel), näilikult ļehtede vastas. Kandelehed õite aļusel
väikesed, varisevad. Tupp vaevalt märgatav, tipmeteta. Kroonlehed tervecl,
'valged, vahel tipul pisut nõgusad. Viljad külgedelt lapikud. Seemnised
,ümardunud, teravalt andurja selgmise roidega ja nõrgalt arenenud külgmiste roietega. Seemned lamedad.
Perekonda kuulub umbes 60 liiki, mis on levinud kõikides maailma'jagudes. Euroopas esineb ainult 2 liiki. NSV Liidus on konstateeritud
3 liiki, neist l Ķaukaasias tulnukana Jaapanist; Eestis esineb haruldusena
rüksainus liik, mis on ühtlasi perekonna tüüpliik.
* t. Loim-vesipaunikas - Hųdrocotųle auĮgarįs2 L. Sp. Pl. 234. |753;
Led. Fl. Ross. 2: 234. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
,Liv- u. Curl. l55. lB52; Thelļ. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt'-Eur. 5 (2): 952"
t926; Bobr. in Fl. URSS į6: 58. lg5o: pat. in Latv. fl. 3: 366. 1957.
- Exs.:
Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed II' n0 73, 73-a. ļ935. -- IĪĮnņo.rrNcTHļ,lK
,o6uķgoņegultiį. (6. joon.)

I Ķreekakeelsetest sõnadest hgdor _ vesi, kotgĮe * peeker, pann, naba; ļaim esineb
\vesistel kasvukohtadel ja ta kilpjad lehed meenutavad CotgĮedon umbįĮįcus-uenerįs L. lehti"
2 oilgaris,(lad. k.) -* harilik, tavaline.
39

ą, Vahel 6l . Vars nõrk, peenike, paIjas' foomaV, sõļmekohtadelt juurduv, vaheļ harunev, (5) l0-60 (B0) cm pikk. Lehecl teliivad sõlmeļ<ohta_
del ja on tavaliselĮ terved, ümmargused, kilpjad, enamasti paljad, harva
aļumisel pinnal hõredalt või hajusalt karvased, ļ-3 (4) cm läbimõõdus'
laiaļt täkiļise servaga. Leherootsud püstised, leheļabast palju pikemad,
paljad, ainult nende üĮemises osas lehelaba a1l valkjad l-raraļi l<arvad, alusel väiļ<esed ümardunud kilejad abilehed. Õied väga väikesed, üksikult
nahkja nrnnaja ļ<ancielehe kaenlas, peaaegu raagudeta või üsna lühikeste
raagudega, väheseõielistes nutitaolistes õisikutes. Õisikud peentel, lehe_
rootsust iühemateļ palja alusega püstistel kandjatel, kaenlasisesed, l-3_
kaupa. Tupp vaevalt märgatav. Kroonlehed munajad, valged või punakatl,
umbes 0,75 mnr pikad, tolmukatest pikemad. Vili aĮgul punakate või
oranžikate' hiljem mustade näsadega, kuni 2,5 mm lai (kõrgusest laieirr).
Õitseb juulist septembrini.
Esineb Saaremaa Įääneosas paaris kohas, Hiiun-raaļ Ķõpu poolsaareĮ
ja mitmes kohas Ruhnu saarei (Emoc), kus näib olevat sage, muj)al puudub. Eeļistab meie tingimustes soo- ja niisket liįvast pinnast, kasvades
märjas ja soostuntrd varjukas metsas sarirbläi (ka turbasamblal), soostu_
nud heinamaaļ, lodu ääres ning järve kaļdail. Viimases kasvukohas.
ISaaretnaal Sarapiku järve (Kogrilahe) kaldal] esineb koos AĮnus g|utinosa, Mgrica gaĮe ja Cla.dium mariscus'ega' Kasvab enamasti hulgaliselt,
moodustades kogumikke. Eestis haruldane liik, mille asukohad on seotud,
pehmema ning merelise kliimaga. (7. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa ļ<eskrlööndis (Balti vabariikides ja
Valgevenes Minski rajoonis), Kaukaasias. Atlantilises, Kesk- ja Lõuna_
Euroopas, Põhja_Aafrikas (Alžeerias ja Marokos).
Eestis ļevinud tIgdrocotgĮe uuĮgaris kuuiub Ī. major Schttr huļka. -_
Lehed enam või vähem pika rootsuga, rootsud paljad või ainuļt ülemises.
osas karvased, ļehed laialt ning tömbiļt täkilise servaga' õisikuvarvad pal_
jad, enam või vähem pikad.

2. alamsugukond SanįcuĮoįdeae Drude in Engl. et Prantl, I]fļanzenf am.
3 (8): 115, l35. lB9B; H. Wollf in Engl. Pflanzenr.6t: l. 1913. Õied.
-

nuttides või ļihtsarikates. Meeketas lame' ringikujuline või lehterjas. Sigi_
mik kahe pesaga' kummaski üks seemnealge. Ķarpofoor puudub. Õlikäigud
vilja roiete ja vaokeste kohal enamasti suhteliselt suuretl. Vilja sisesein oir
moodustunud parenhüümirakkudest, mis sisaldavad ka1tsiumoksaļaadį
kristalle. Viljad väljastpoolt soomuste, harjaste või väikeste ogadega,.
harva siledad.
Alamsugukonna liigid on enam-vähem võrdselt esindatud mõlemai
poolkeral.

l. triibus Sanicuįeae Drude in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 3 (B): l l5,
l35. 1B98; H. lt/olff in Engl. Pflanzenr. 8l:47. l9l3. _. Kõik õied kas
mõlemasugulised, raotud, nuttides, või mõlema_ ja ühesugulised õied koos
nutitaolistes lihtsarikates; viimasel juhul on keskmised, mõlemasuguliserl.
40
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6. joon. Loim^vesipaunikas (HgdrocoĮųĮe uulgaris): a __ taim viljadega (orig.), Ö
kond, c -_ õis.

-

vilį-

D.

0

D)

f

7. joon' Loim-vesipaunika (HgdrocotųĮe auĮgaris) leiukohad Eestis. (Lippmaa ja K. Eich-

waldi järgi,

täiendustega.)

viljuvad õied lühiraolised või raotud, perifeersed, isasõied aga IaoliSed.
Tupe hambad eristatavad. Kroonļehed ahenevad tipu Suunasr tipp sisse_
poole käändunud. Emakasuudmed ümmargused.

2.

perekond metsputk _ Sanįcuįa
L. Sp. Pl. 235. t753.

ļ

L

Enamasti mitmeaastased, vahel kalreaastased rohttainred sõrmjalt
lõhestunud, harvemini sulglõhiste või lõhestumata lehtedega. Õied väikestes nutitaolistes sarikates, väļimised,.isasõied raolised, keskmised, mõlemasugulised õied raotud' Kroonlehed tavaliselt valkjad, rohekad või punakad,
tipul enam või vähem pügaldunud ja sissepooļe käändunud. Emakakaelad
niitjad, lühikesed või tupe tipmetest märgatavalt pikemad. Viljad ümardunud kuni piklikud, üleni kaetud haakjate ogakestega; osaviljad kommissuuri kohalt kitsad, enamasti siledad. Õlikäigud roiete kohal vähesearvulised ja suured või rohkearvulised ja väiksemad. Endosperm kommissuuril iame või enam või vähem sügavalt nõgus.
Perekonda kuulub umbes 50 liiki, mis on levinud peaaegu kogu maakeral (välja arvatud arktilised alad ja Austraalia). Leviku raskuspunkt
'
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Ladinakeelscsį sõnast Snflare

-

ravima; taime kasutati keskajal haavade ravimisel.

asub Põhja-Ameerika läāneosas. Troopilistel aladel on perekonna esindajad koondunud mägismaadele. Euroopas ja ka Eesti NSV-s on levinud üks
liik, NSV Liidus neli ļiiki (neist kolm peamiselt Kaug_Idas)'
Perekonna tüüpliik on SanįcuĮa europaea L.

l. Euroopa metsputk - Sanįcuįa europaea, L. Sp' Pl. 235. t753; Led.
Fl. Ross. 2:235. lB44-1846;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, I-iūu. Curl. l55. 1852; Thelļ. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur' 5 (2) :957. 1926:
Bobr. in Fl. URSS 16:62. t950; Pēt. in Latv. fl.3: 367. |957. --- floÄnecnnķ

enponeiicxttü. (B. joon.)
2ķ . Varred, nrida enamasti on üks, harva kaks või kolm, harunemata,
püstised, (20) 30-50 (60) cm kõrged. Leįred peamiselt juurmised, enanrasti pikarootsulised, 3 või 5 hõlmaga (keskmįne hõlm külgmistest pisut
suurem ja peaaegu aluseni vaba, külgmised vaid koļmandikuni või pisut
sügavamini vabad), üldkujult ümardunud, rootsuta, 4-6 cm pikad ja
'6-l0 cm laiad, paljad, läikiva pealmise pirrnaga; lehehõlmad teritunurl,
täkilishambulise servaga, nende tipud enam või vähem madalalt kolmehõlmalised. Varrelehed (kui olemas) vähem lõhestunud, ülemised rootsuta.
Õisiļ< asetseb varre tipul ja on mitmeļi harkjalt harunenud, kusjuures õied
on õisikukiirte tipul nutitaolistes sarikates. Ķatised koosnevad 4-6 väi_
kesest ļineaalsest teritunud lehekesest. Isasõied lühikestel raagudel, nende
kroonlehed utnbes l,5 mrn pikad, äraspidimunajad, kolmrrurkjalt sissepoole
käändunud tipuga, valkjad või roheļiad. Mõlemasugulised õied üksikuįt
või vähesearvuliselt, nende emakakaeļad spiraalseļt keerdunud ja tagasi
käändunud, tupe tipmetest mitu korda pikemad, kroonlehecļ rohekad
või valkjad. Viljad munajaskerajad, 4_5 mm pikad, įileni haakjate
ogakestega, osaviljad seljaosas kumerad, mõhuosas lamedad. Õlikäi_
.$ud rohkeaivulised, ristlõikes võrdlemisi väikesed. Vilju levitavad loomad.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis lopsakates laialehistes (harvemini paekaldaalustes) metsades
(ka tammikutes) ja varjukates parema pinnasega kuuse-segametsades
(salumetsades), vallseljakutel levįnud kuuse-segametsades ja aru-pu.isniitudeļ põõsastes' Abruka saarel näit' esirreb ta jalaka_vahtra_pärna met_
sades. Harilik Hepatica nobįļįs
officinalis'e koosluses, kus
- Puįmonaria
kasvab koos Puįmonarįa off icinaĮis'e,
AsperuĮa odorata, Galeobdoįon
Įuteum'i, Steļļarįa holosįea, Hepatica nobiĮis'e, Mįįįum eff usum'i jt. liiki_
dega. Metsputk esineb paraja niiskusega huumusrikastel kasvukohtadel,
eelistades lubjarikast pinnast. Ta on Eestis levinud katl<endļikult; esineb
peamiselt läänerannikū ja saarte alamvaldkondades (Emoc, Emor) ja
Alutaguse (Alt) valdkonnas, mujal harva (näit. Eini) või puudub senistel
andmeteļ. (9. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias

I

europaea (lad. k,) __- eufoopaį Eurrropas kasvav
4:l

a

g
e

d

b

a ia b _ õitsev taim (orig.), c -- isasõis,
d ja e _ kroonlehed, f * mõlemasuguline õis, g - vili.

8; joon, Euroopa nretsputk (SanicuĮa europaea):
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9. joon. Euroopa metsputke (SanicuĮa europaea\ leiukohad Eestis'

ja Lääne-Siberis (Altais). Euroopa

metsaaladeļ, Väike-Aasias, Iraanis,
Põhja-Aafrikas (troopilises Aafrikas mäestikes kuni 2500 m kõrguseni).

Eestis (nagu kogu Euroopaski) esineb var. europaea (var. genuina
H. Wolff ). - Varsi enamasti üks, püstine; juurmiste ļehtede labad
umbes 4-6 cm pikad ja 5-ļ0 cm laiad, sügavalt lõhestunud, enamasti
5 hõlmaga, mis omakorda on madaļaļt kolmehõlmalised,
I L.

3. perekond tähtputk

Asįrantįa
L. Sp. Pl. 235. 1753; I{. \Molff in Engl.
Pflānzenr. 6t: 80. l9l3'

Nõrgalt lehistunud vartega püsikud. Lehed sügavalt lõhestunud või
hõlmised, hambulise Sefvaga; hambad harjasja tipuga. Rohkearvulised
'õied vähestes polügaamsetes [ühesugulised (redutseerunud sigimiku ja
emakakaeltega isasõied) ja mõlemasugulised õied koos ülres õisilius], nuti_
taoļistes sarikates. Katis koosneb võrdlemisi suurtest, sageli värviļistest
lehekestest. Tupe hambad naaskeljad, püsivad, kroonlehtedest pikemarl
Kroonļehed süstjad, tagasikäändunud tipuga. Tolmukaniidid uļatuvad
õiesi välja. Mõļemasugulised õied lehterja meekettaga, isasõied nreeket-

ļ

l(reekakeelsetesį sõnadest ąster, astroi

sel oļev katis meenutab

tähte.

-

täht; anti, antįos

-

Safnane; õisiku āļir_
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b
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l0. joon. Suur tähtputk {Astrantia mai'or\: a ja b _- õitsev taim (crig.), c
line õis, d
vili, e *_ seemnise ristlõige.

-

*

mõlemasugu.

tata. Emakakaelad pikad, peenikesed, ūmmarguse suudmega. Ķarpofoor
puudub. Viljad piklikud' ruljad, seljalt pisut lapikud, seemnised ristļõikes
enamasti poolkerajad või viisnurkjad, mõhuosas ļamedad; pearoiderl
(arvult 5) enamasti ühesuurused; viljakesta välimine kiht koosneb kobedatest rakkudest; pearoiete kohal on väljaulatuvad põisjad moodustised. Õlikäigud pearoiete kohal üksikult, võrdļemisi suured' kommissuuril puudu_
vad. Endosperm seljalt kumer, mõhupoolelt lame'
Perekonda kuulub umbes l0 liiki, mis on ļevinud Euroopas (kesk_ ja
lõunaosas, eriti aga mäestikes), Kaukaasias ja Väike-Aasias; mitmed liigid on tuntud dekoratiivtaimedena. NSV Liidus on konstateeritud 5 liiki;
Eestis esineb üksainus, kultuurist metsistunud liik.
Perekonna tiiüpliik on Astrantįa m'aįor L.
Suur tähtputk * Astrantįa maįor, L. Sp. P1. 235. 1753, s. str.; Led.
Fl. Ross. 2:236. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curl. 156. lB52; Bobr. in Fl. URSS 16: 69. 1950; Pēt' in Latv. fl.3:368.
l957.
- A. maįor ssp. eu-major Ģrintz. Monogr. 88. l9Į0; Thell. in Hegi,
Ilļustr. Fl' Mitt.-Eur. 5 (2): 965. l926. * A' major vaf ' eu-major H. Woļff
in Errgl. Pllanzenr.61: 87. 19l3.
Kpy[Hafl. (l0. joon.)
- Acrpauņul
püstine,
.
Vars
lihtne,
harva
üļemises
osas
2-5 haruga, (30) 40_.
4
70 (B0) cm kõrge' Į.ehed peaaegu aluseni sõrmjalt lõhestunud,3-7, ena-

l'

0

D

D)

.0.

ll.
l

e

joon. Suure tähtputke (AstrantĮa maior\ naturalisatsioon Eestįs

rnaįor (lad. k.) _* suurem, kõrgem.
17

masti 5 hõlmaga, paljad,4-B cm pikad,6-9 (l0) cm laiad; hõlmad süst_
jad' suured' tipr-rl sämpunud, harvemini pęaaegu terved, hambulise Servaga;
alumised lehed pikarooįsulised, varrelehed juurmistest väikscmad, rootsudeta. Õied rohkearvuļised, peenil<esteĮ näärnrekarvadega raagudel, liht_
sarikates; viimased kuni 4,5 cm läbimõõdus. Katis koosneb rohkearvuļistest,
kuni 2 cm pikkadest nirrg silrnapaistvalt värvilistest (õrnalt punakatest
või rohekasvalgetest) kitsastest, alusel kokkukasvanrrd lehekestest, mis
tavaliselt on õitest pikemad; ļehekesed 3-5 anastomoseeruva rooga.
Isasõied asetsevad sarikas enamasti perifeerselt. Tupe lrambad kitsad,
süstjad, teritunud või naaskeljad, 1,5*3 mm pikad. Krconlehed vall<jad,
äraspidimunajad kuni tatbjad, tupe hammaste pikkused või lühemad. Tol_
mukaniidid uļatuvad õitest välja, Viljad ruljad, umbes 5 mm pikad.
Õitseb juunist augustini.
Kasvatatakse ilutaimena parkides ja aedades, l<ust juhuslikült metsis_
tub. Metsistunuļt kogutud Põļtsamaa pargist põõsastest ja naabrusest
metsaservadest, Kiltsi pargist, Kärdest kuuse_segametsa alt ja Õisu par_
gist. Harva (l l. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesļtvööndi ļääneosas ļaiaļehiste metsade äärteļ ja metsa1agendikel' l<a metsistunul't parkides. Kesk_EuroopaS.

4'

perekond og'aputk
- Erųngiuttl| L
Sp. Pl. 232' |753; H' lVoļff in Engl'

L'

PĪlanzenr.

6l: l06.

l9l3-

Enamasti püsikud' Varte aĮusel eelmiste aastate ļehtede jäänused.
Lehed nahkjad, sageli sinaka kirmega, terved, ļõhestunud või sulglõhised,
üldkujult ümardunud, munajad, kolmnurkjad või süstjad, väga harva
ļineaalsed, enamasti torkavad. Juurrnised ja alumised varreļehed rootsuļised, ülemised varrelehed rootsuta. oiet1 mõlemasugulised, väga lühikestel
raagudel või hoopis raotud, rrutitaolistes õisikutes, mida ümbritseb katis.

Iga õis õisikus enamasti kandeļe,he kaenļas. 1'upplehed süstjad, ogatipulitipp enam_vähem püga1dunud ja sissepoole
käändunud. Emakakaelad niitjad. Vili äraspidimunajas, osaviljad seljal
ja külgedel valgete kilejate soomustega, kommissuuril ļamedad ning paljad, enamasti .arenemata roietega. Õlikäigud pearoiete kohaļ üksikult ja
võrdļemisi suured või mitmekaupa ja väikesed. Ķarpofoor puudub.
Perekond, iiks 1iigirikkamaid sarikaliste sugukonnas, hõļmab umbes
250 morĪoļoogi1iselt väga rnitmesugust liiki. Perekonna esindajate levikus
võib täheldada mitut tsentrit: l) Vahemeremaade ļääneosa, 2) Väike_
Aasia ja lraan, 3) Põhja-Ameerika (atlantiline ja Vaikse ookeani pooļne),
4) Mehhiko, 5) Arrdide ļ<eskosa, 6) Brasiilia ja Argentiina. ogaputkede
poolest liigirikkairn on neist Mehhiko, kus esineb ka mitmeid endeemseid
liike. Vanas Maailmas ļevinttcĮ esindajad kuuluvad peamiselt Vahemere_

:Sed, püsivad. Kroorrlehtede

I
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'fheophrasiosel; ergngos (kr. k.)
- įaime nimetus
Dioskoridesel.

ergngion (kr. k.)

tus Nikandrosel ja
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taiIne riįme-
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l2. joon. Larnedalehine ogaprrtk (Ergngium pĮanum'1; a _ õitseva taįme
irlemine osa, & _-_ noor įairn, c -_- õįs. (a ja b -_ orig.)

-{ Įjestl NSV

floora

maade ievikutsentri rühnra, hõlmates H. Wolffi järgi l2 sektsiooni umbes
60 liigiga. NSV Liidus on konstateeritud l5 liiki, miļļest Eesti NSV terrįtooriumiļ esineb kaks.
Perekonna tüüpliik on Ergngium marįįįnrun L.
ļ. Katis koosneb lineaalsüstjatest, 2-5 (6) mm ļaiadest ogalistest lehe_
kestest. Ülemised varreļehed rootsuta, lõhestunud, 3 või 5 hõlmaga

l.

Larnedalehine ogaputk

Ergngium pĮanunL.
ogalistest, l-3 cm laia-

Katis koosneb munajatest, kolmetipmelistest,
dest ļehekestest. Ülemised varrelehed varreümbrised, terved või hõlmised

2'

1. sektsioon Pįana

Rand-ogaputk

-

Ergngįum marįtįmum L.

in Engl' Pflanzenr.61: l26. l913.
- Juur_
mised lehed terved, ovaalsed, südaja või ümardunud alusega, noored lehec
vahel kolme pikliku lõhestunud hõlmaga. Katis koosneb lineaaļsetest võį
lineaalsüstjatest lelrekestest, mis on nuttidesl2-4 korda pikemad. Õisiku
sisemistel õitel kandeļehed naaskeljad' lõhestumata' välimisteļ kolmg
ogaga.
FI. Wolff

Lamedalehine ogaputk _ Ergngiurn pĮanum ' L. Sp. Pl. 233. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 155. lB52; H. Wolff
in Engl. Pflanzenr. 6t:127.1913; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5
(2): 9B3. 1926; Bobr. in Fl. URSS 16: 85. 1950.
- E. įntermed'įurrl Weinm.
in Bull. Soc. Nat. Mosc. l0 (7): 59. lB37; Led. Fl. Ross.2:239. lB44-1846.
_ Cagero.ņoBHĮir tĪJIocKo,/ļHcTuuü' (l2. joon.)
4. Juur sirge, käävjas, sügavale tungiv. Varsi enamasti üks, harve,mini mitu; vars sile, ülemises osas harunenud, sageli sinaka kirmega, alusel ümbritsetud vanade lehtede jäänustega' (20) 40-60 (B0) cm kõrge.
Lehed kõvad, pisut nahkjad, sageli sinaka kirmega; juurmised lehed 5_
l5 cm pikad ja 2-7 cm laiad, terved, piklikud või munajad, tömbi tipuga,
vahel torkavalt saagja, enamasti aga täkilise servaga, peaaegu südaja alusega ning umbes ļehelaba pikkuse rootsuga; varrelehed väiksemad, rootsuta, ülemised neist 3 või 5 hõlmaga. Õied umbes l,5 cm pikkades ja
l cm laiades munajates nuttides. Katis koosneb 5-7 lineaalsest ļehekesest, mis on ogajalt teritunud, ogalissaagja servaga, 2-3 cm pikad ja
2-5 (6) mm laiad. Õied õisikus 5-6 mm pikkade kandelehtede (sõkalde),
kaenlas; välimistel õitel kandelehed kolme ogaga, sisemistel teritunud'
terve servaga. Tupplehed süstjad, nende tipul umbes 20 mm pikkune oga"
Kroonlehed enamasti sinised, piklikud, tupplehtedest pisut ļühemad või
nendega enam-vähem ühepikkused, kitsa sissepoole käändunud narmastunud tipuga. Viljad munajad, pisut lapikud, 5-6 mm pikad, kuni pooleni;
kaetud kitsaste teritunud soomustega.
Oitseb juulis, augustis.
Kasvatatakse ilutaimena aedades ja kiviktaimlates; juhusļikult metsis_
tudes esineb aedades ja teede ääres; nähtavasti leidub ka tulnukana raud_

l.

l
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pĮanum (lad. k.)
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l3. joon. Lamedalehise ogaputke (Ergngium pļanutį) leiukohad Eestis.
teetammidel ja teeservadel. Kogutud Tartu eeslinnadest ja nende ümbrusest
ning Rahrrmäe jaama ligidalt. Haruldane (l3. joon.). Kserofüüt tugeva ja

sügavale ulatuva juurega. Eelistab päikesepaistelist kasvukohta ja lubja_

rikast mulda.
ÜIdlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias, Lääne_Siberis ja Kesk-Aasias; kasvab steppides, poolkõrbevöönclis
jõgede orgudes, metsastepi- ja metsavööndis kuivadeļ niitudel ja liival.
Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Aasias (Džungaaria ja Ķašgaaria lääneosas).
Põhja-Ameerikas tulnukana.
Majanduslik tähtsus. Hea meetaim.

Kultuuris kaotavad õied vahel oma sinaka värvuse; sel juhul eralda_
valgete õitega.
takse f. aĮbifĮorum Abrom.

-

2. sektsioon Erųngium' - Haįobįa Calest. in Webbia l: 126. 1905;
Pflanzenr.6l: 12l. 1913..- Juurmised lehed kuivanult

H. Wolff in Engl.
kõvad, nahkjad, värskelt pisut lihakad, üldkujult ümardunud. Leheroots
pole lehelabast lühem. Monotüüpne sektsioon,
+ 2. Rand-ogaputk_ Erųngįurn marįtįmuņ'L.'sp.Pl.233- 1753; Led'
Fl. i?oss. 2: 23B| l'B44-l846i ūiea. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv_ u. Curl. 156. lB52; H. ļjVolff in Engl. Pfļanzenr' 6l: |22. l9l3; Thetl.

'

maritįmum (lad' k')
4.

-

mere ääres kasvav

5l

in Hegi, Illustr. FI. Mitt.-Eur. s (2) : 979. tg26; Bobr, in Fl. URSS t6: 87.
l950; Pēt. in Latv. fl' 3: 370. l957. * Cpruero"lIognHK npIzMopcxuü' (5. joon',

ai

14. joon.)
4. Tairn paljas, sinakashalli kirmega, kuivanult rohekaskollane kuni
peaaegu valkjas. Vars tugev, harkjalt harunevate okstega, kuivanuļt vaoIine. Lehed kõvad, nahkjad, iugevasti eenduvate roodudega, terved v5i
hõlmised, enamasti 3, harvemini 5 hõlmaga (keskmine hõ'lm külgmistėst
märgatavalt väiksem), üldkujult ümardunud, jämeda1t ning torkavaļt
hambuļise Servaga. Juurmised lehed labast pikema või sellega enam_vähem
ühepikkuse rootsuga, tipuosas 5, enamasti aga 3 hõlmaga, (3) 5-7 (l0) cm
pikad ja laiad, sageli pikkusest laiemad; varrelehed varreümbrised, üsna
lühikese rootsuga, sügavalt 3 hõlmaks ļõhestunud, kiilja a1usega. Õied rohke_
arvuliselt ümmargustes nutitaolistes, algul l-2 cm, hiljem kuni 3 cm
pikkades õisikutes. Katis koosneb viiest 2-.4 cm pikkusest ja l-2 (3) crn
laiusest, peaaegu kolmehõļmalisest torkavaļt hambulise Šervaga leheke_
sest' Kandelehed (sõklad) õisikus õitest pikernad, l0-14 ntm pikad, nende
ülemises oSaS 3 oga. Tupplehed süstjad, pika ogaotsaga. Kroonļehecl
tupplehtedest lühemad, sinakad, piklikud, kuni 5 mm pikad, ahenenud
tipuga. Viljad koos tupplehtedega l2-l5 mm pikad, munajad, külgedeit
tugevasti kokku surutud ja suhteliselt suurte soomustega; valminud viljade
külgedel on soomused peaaegu torkavad, seljal aga enam_vähem redutseerunud; osaviljade mõhuosa (lai ja lame kommissuur) on paljas ning sile.
Õitseb juunist augustini.
Esineb Eestis peamiselt läänesaartel (Saaremaal ja Hiiumaaļ, Kihnuļ
ja Manilaiul), harva mandriosa läänerannikul ļiivaseļ ja paeklibusel mere_
rannal (ka rannavallidel) või kõdunevatel adruvallidel, enamasti Supfasa_
liinses vöörrdis (Emoc ja Emor; l5. joon.). Laiaulatusļikuma koāsluse
moodustab rand-ogaputk Kihnu saarel tuletorni ligidal, kus kasvab umbes
l km pikkusel aļal 5-6 m laia ribana pealpool kaldale uhutucl Fįlcįls,e
valle. Kaaslasliikideks seļles koosļuses on Crambe maritima, Saįsoįa kaį'į,
Honckenųa pepĮotdes, Į.-estuca arenarįa jt. Sage on Ergngiutn ntarįtįmunr
ka Harilaiul (Saarenraal) liivasel mererannaļ, teistel leiukohtadel esineb
tavaliseļt vähesearvuliste kogumikkudena või üksikute isenditena.
Kserofüüt, haloĪüüt ja valguselembene liik tugeva, sügavale tungiva juu_
rega. Ķseromorfsus väljendub ka taime anatoomilises ehituses.
Üldlev!lt. NSV Liidus Euroopa-osas Balti vabariikides, ļõurravööndis
(Musta mere rannikul), Kaukaasias; kasvab liivastel ja kivistel mereran*
dadel. Atlaniilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias mereranda_
del.

Majanduslik tähtsus. Hea meetaim. Lääne_Euroopas kasutatakse ravi_
mina (Radįx Erųngī.į maritimi) kopsuhaiguste puhul.

3. alamsugukond ApioĮdeae Drude in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam. 3
ll5' l45. l89B. Viljad parenhüümirakkudest kobsneva pehme sisesei_
lrgr, vahel ka epidermi all asetseva, sklerenhüümist koosneva puituva
(8):

kihiga ning sel juhul kõvad ja pähklikesetaolised. Emakakaelad kinnituvad
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l5' joon. Ęand-ogaputke (Ė,rgngium rrĮaritimumJ leiukohad Eestis.

stülopoodiumi tipule. Õļikanaļid tekivad noortes sigimikkudes vaokeste
kohal, hiljem kulgevad aga rnitmeti.
Alamsugukonna esindajad on levinud peamiselt põhjapoolkeral.
l. triibus Scandįceae DC. Prodr. 4: 220. 1830, emend. Drude in Engl:
et Prantļ, Pflanzenfam'3 (B): 115, l47. lB9B. _ Õied mõlemasugulised,
enam-vähem pikaraolised; vahel taimed polügaamsed, kusjuures ülresugulised (isas-) õied asuvad sageli mõlemasuguliste õite seas; sarika keskmine õis on enamasti viljuv. Sirged või allapoole käändunud ernakakaelad
kinnituvad koonusjale stülopoodiumiie. Viljad piklikruĮjad, tipul vahel
enam-vähem pikaks nokaks ahenenud, ristlõikes üm'ardunud või elliptiliser1;
seemnised 5 peenikese või lameda roidega, õlikäike vaokeste kohal l-4'
kommissuuril 2--8 (sageli on õĮikäigud vilja valmimisel kadunud). Viljad
kaetud soomuste või ogadega,või paljad ja siledad. Seemned kitsad, pikli_
kud, mõhuosas enam-vähem sügava vaoga.

5. perekond varesputk _ ChaerophgĮtumĮ L'

L. Sp. Pl. 258'

1753.

'_

Lįndera Adans. Fam' pl' 2: 493' |763'

Enamasti kalreaastased, sageĮi muguljate, harva ruljate juurtega rohttaimed, vahel risoomiga püsikud. Lehed mitnreli_sulglõhised. Taimed kar_
vased või paĮjad. Katis enamasti puudub, osakatis koosneb mitmest lęhe-

į

phgĮĮon
Kreekakeelsetest sõnadest chaīro, chaero "-- rõõmustan, tunnen rõõmtr;
leht; taime ereroheļise värvuse ja meeldiva lõhna tõttu'

t4

'-

kesest. Tupp vaevalt märgatav. Kr'oonlehed vaiged, roosakad või punakad,
harva kollakad, äraspidimunajad, tipr-rl sügavalt pügaldunud või ļõhestunud, sissepoole käärrdunud, alusel kiiljad või järsult lühikeseks pinnu-į<eseks ahenenud; välimised (servmised) kroonlehed mõnikord suuremad'

:Stüļopoodium lühikoonusjas. Enrakakaelad niitjad või jämedamad, allapoole käändurrud, harva püstised ja teineteisest eemalehoiduvad. Viljad
,enamasti paljad, piklikruljad või elliptilised, tipuosas ahenenud' kuid
:nokata, külgedelt pisut lapikud. osaviljad ristlõikes ümardunud või töm,biļt viisnurkjad, valminuļt hästi erįstatavate pearoietega, mõhuosas nõgu_
sad. Õļikäigud üksil<uļt vaokeste kohaļ.
Perekonda kuuiub ligi 40 liiki, mis on levinud parasvöötmes (Euroopast Kesk-Aasiani, Põirja-Ameerika atlantilises osas). NSV Liidus esineb
-2l liiki, neist 3 Eestis. Perekonna tüüp1iik on ChaerophųĮĮum temuįum L

LIIKIDE MÄĀRAMISE TABEL

1.

Sulglehekesed (l,5) 2-4 cm laiad, terved, lõhestumata, enamasti
hõredalt karvased, kahelisaagja servaga (meenutavad naadi sulglehii)
l. Lõhnav varesputk ChaerophgĮĮum aromatįcum L.'

-

2.

2
Sulglehekesed kitsarirad, sulgjalt lõhestunud
Sulglehekesed enamasti 5--l5 mni laiad, suigjalt lõhesįunud, tömpide
tipmetega, mõļemalt pinnalt karvased. Liitsarikas enamasti 6-l2 karedalt lühikarvase kiirega. osaļ<atis koosneb rohkearvulistest tihedalt ja
peenelt ripsmelistest ļehekestest
Į-Jimastav varesputk
ChaerophyĮĮun temuįu.ltt L.

-

Sulglehekesed enamasti kuni 5 mm laiad, sulgjalt lõhestunud, teravate tipmetega, hõredate pikkade karvadega. Liitsarikas enamasti 15.20,harva l2 kiirega, mis on siledad ja paljad. Osakatis koosnelr enamasti 5 või 6 paljast või hajusalt karvasest lehekesest
3. Mugul-varesputk __ ChaerophgĮlum buįbosum L.

l'

alamperekond' Chaerophgllum.

NomochaerophgĮĮum Koso-PoĮj"

Bull. Soc. Nat' Mosc. 29: l4|. l9l5. -_ Enamasti mitmeaastaseģ, harva
rühe- või kaheaastased mugulateta rohttaimecl. Sarikates viljuvad paljud
või ainult üksikud õiecl.

,in

l. Lõhnav varesputk (lõhnav koeraköömen) - ChaerophgĮĮurn aromatįcum 'L.Sp.Pl.259' 1753; Led. Fļ. Ross' 2:353, 1844-1846; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 172. 1852; Thell. in Hegi,
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (2): l002. 1926; Schischk. in Fl. URSS 16:99. 1950;
Pēt. in Latv. fļ. 3: 37l. 1957.
- Mgrrhis aromatįca (L.) Spreng. in Schult.
Seįįnum aromatįcum (L.) E. H. I-. Krause įr-r
Syst. veg' 6: 509' lB20.
:Sturm, Fl. Deutschl. ed.2. 12:67. 1904.
Exs.: Bunge, Fl. exs. no 399;
-

!

aromątįcum (lad' k.)

*

lõhnav
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16. joon' Lõhnav varesputk (ChaerophgĮlum aromątįcuntJ:

(orig')' c

* vili,

d

*

isasõis, e

-

b

a ja ģ _ talme ülemįne

mõlēmasuguline õis.

osa,

.Lippm' et K. Eichw. Eesti taimed |, n" 74' 1935. -_ EyreHn apouarHulĮ.
( 16. joon.)
4. Risoom tugev, jäme, horisontaalselt roomav või tõusev. Vars püstine, 60-l20 (ļ50) cnr kõrge, harunenud, vaoline (eriti kuivanult), sõĮme_
kohtadelt jämenenud, alumises osas karedate valkjate allapoole suunatud,
umbes |-2 mm pikkade karvadega, ülenrises oSaS peaaegu paljas. Lehed
kuni 20 (25) cm pikad, kaheli- või peaaegu kolmeļisulgjad, hallikasrohelised, pealmisel pinnal hõredate lidus karvadega, vahel peaaegu paljarl,
aļumisel pinnal roodude kohal harjasjad irihikarvad; viimase järgu sulglehekesed elliptilised või äraspidimunajad, teritunud' 4--l0 (ll) cm pikad
ja l,5-5 cm laiad, kahelisaagja servaga; ülemiste lehtede sulglehekesed
palju väiksemad, vähem lõhestunud, vahel ļõhestumata. Leherootsud kar_
vased; alumised lehed pikarootsulised, üļenrised lühikese ki1ejaservalise
tupega, mille alus sageli on karvane. Liitsarikas 12--20 palja kiirega,kali'
seta või ainult ühe varakult variseva lehekesega. osakatis koosneb enamasti 5-8 süstjast, ripsnrelisest, kilejaservalisest allapoole käändunud
ning pikalt teritunud lehekesest. Kroonļehed valged, äraspidimunajad' tipul
kuni ļ/g_ni lõhestunud. Emakakaelad niitjad, meekettast mitu korda pikemad. Viljad ruljad, B-l3 mm pikad, umbes 3 mm läbimõõdus, helepruunid"
tumedate pikijoontega; igas sarikas areneb neid vähesel arvuļ või üksainus.
Õitseb juulis, augustis'
Eestis parasniisketes varjukates huumusrikastes Įeht- ja segametsades,
lepikutes, võsastikes jõgede kallastel, sarapikes, harva põõsastikes teede
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l7. joon. Lõhnava varesputke (ChaerophyĮĮum aromatįcum) leiukohad Eestis.
5?

ääres, endisies mõisaparkides. Läänepoolseim leiukoht mandril on Audrus,
Potsepast lääne pool. Saartel (peale Ruhnu saare) ja mujal mandri lääneosas puudub, idaosas esineb hajusalt, kaguosas kohati sage (17. joon.).
Eeļistab lubjavaest pinnast. Eesti territooriumil on lõhnava varesputke
areaaļi läänepiir, sest ta puudub naabruses olevateļ saartel ja ka Rootsis,
kus esineb vaid harva tulnukana.
Üldlevik. NSV Liidus põhjavööndi lõunaosas, kesk_ ja lõunavööndis;
kasvab hõredates metsades, lepikutes, põõsastikes. Kesk-EuroopaS' Vahemeremaadel ja Väike-Aasias. Euroopa mägismaadel 700 m kõrguseni'
Liigi areaali põhjapoolsematel aladel ja ka Eestis esineb var' aromaįįcun (var' ĮongipįĮum Thell.). Varre alumine osa ja leherootsud tihe- allapoole pöördunud
dalt kaetud umbes 2 mm pikkade
valkjate harjasjate
karvadega; üļemises osas on vars peaaegu įaljas. Teisend var' breõipi-Įunl
Murb. esineb peamiselt liigi areaali lõunaosas väljaspool Eestit. Ta vars
kuni tipuni ja leherootsud on kaetud pehmete lidus lühikarvadega.
2. ĮJimastav varesputk (uimastav koeraköömen) -- Cha-erophųĮĮum
įemuįum,L.Sp.Pļ.25B. 1753; Led. Fl. Ross.2:35t. 1844-1846; Wiecį.
et Web. Beschl. plran' Gew. Esth_, Liv- u. Curļ. t7l. 1852; Thell, in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): 99G. tg26; schischk. in Ft. uRSS I6: t0B. 19b0.
Ch. tentuĮentum L. Fl' Suec' 94. 1755'
Mgrrhis temuįa (L.) All. Fl'
-Pedem.
- E.
2:29. 1772. __ Seįįnum temuįum (L.)
H. L. Krause in Sturm, Fl.
Deutschl. ed.2. 12:63. l904.
EyreHl oIIbflHflIoņHü. (lB. joon.)
e, o. Juur käävjas, sirge,- valkjas. Vars püstine,40-80 cm kõrge, üle_
mises osas harunenud, enamasti liilakate või tumepunakate täpįidega,
sõlmekohtadel pisut jämenenud, alumises osas võrdļemisi pikkaāõ, alīapoole käändunud karedate karvadega, ülemises oSaS lidus lühikeste ja hara_
vil pehmete pikemate karvadega, kuivanult pisut vaoline. Lehed kuni l2 crn
pikad, pehmed, sageli tumedate täppidega, kaheli- või kolmelisulgjalt
löhestunud, lühiļ<arvased; alunrised lehed rootsulised, ülemised laienenud
tupega ja välrem lõhestunud. Sulglehekesed munajad, tömpide tipmetega,
viiniase järgu sulglehekesed lühikese ogaotsaga ning noigalt hāmbuūe
Sefvaga. Liitsarikas enamasti katiseta, harva I või 2 lehekesest koosneva
katisega. Sarikakiired kareriakarvased, neid on tavaļiselt 6--L2, harva rohkem' osakatised ļ<oosnevaā 5-B laiast süstjast ripsmelisest ļehekesest, mis
on serval kitsalt kilejad ning alusel üksteisega pisut kokku kasvanud,
vahel aga ühestainsast kahehõļmalisest lehekesest. Kroonļehed valged,
lrarva roosakad või kolļakad, umbes pooleni kaheks hõlmaks lõhesturtrrcį;
välimised kroonlehed suuremad. Emakakaelad teineteisest eemalehoidu_
vad, peaaegu niisama pikad kui alusel asetsev koonusjas stülopoodium.
vili piklik, 5-7 mm pikk ja umbes 1,5 mm lai, algul sageri punakas, valminult koļļakas.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis leitud vaid Abruka Saare lõunaosas (l9' joon'), kus kasvab laia_
lehise ja segametsa serval tee ääres ja lagedamatįt ķotrtaael põõsastikel;,
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l9. joon. Uitnastarla varesputke (ChaerophųĮĮum temuĮum) ļeįukoht Eestis,

mitte aga metsas. Uimastava varesputkega koos esinevad seal Anthrįscus
sgĮaestris, Hgpericum hirsutum, Agrimonīa eupatoria, Lathgrus oernus,
Veronįca chamaedrgs, Vį,cįa sepium, Prį,mul.a officinatis jt. liiįid. Vanema
kirjanduse andmetel on taime kogutud ka Tartu ümbruses. Võib esineda
ka apofüüdina prahipaikadel ning teede ja aedade ääres.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhjavööndi lõunarajoonides' kesk_
ja lõunavööndis, Krimmi poolsaareļ, Ķaukaasias; kasvab vaIgusrikastes
metsades ja saludes, põõsastikes ja prahipaikadel. Rootsi lõunaosas, Kesk_
Euroopas ja Balkani poolsaarel' Põhja-Ameerikas jm. tulnukana. Liik kuulub Euroopa flooraelemendi hulka.
Majanduslik tähtsus. Uimastavat varesputke peetakse mõnevõrra mūrgiseks, sest alkaloidi herofülļiini sisalduse tõttu võib ta esile kutsuda mürgitusnähte nii inimesel kui ka koduloomadel (eriti hobustel).
2. alamperekond Buniomorfa Koso-Polj. in Buļl. Soc. Nat. Mosc. 29:
l42. l9ļ5.
Enamasti kaheaastased mugulatega tairned. Sarikates viljub
- õitest.
suurem osa

3. Mugul-varesputk (rnugul-koeraköömen) * ChaerophųĮtum buįbosumI L. Sp. Pl. 258. 1753; Led. Fļ. Ross.2: 356. lB44-_l846; Thell. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): 998. 1926; schischk. in Fl. URSS t6: il3.
1950; Pēt. in Latv. fl. 3: 372' l957.
Mųrrhis buĮ,bosa (L.) Spreng. UmbellI
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buĮbosutn (lad. k.)

--

mugulaid kandev; buļbus

-

mugul, sibul.

w

C

a

d

20. joon. Mugul-varesputk (ChaerophgĮĮun buĮbosum): a_ taīme ülemine osa (orig.),
b -- vili, c ; vilikond, d -- muguljalt paksenenud juur.

Prodr. 29. l8l3, nec All. - Seįįnum buįbosum (L.) E. H. L. Krause irr
Sturm, Fl. Deutschl. ed. 2. t2: 62. 1904. -- E19.: .K. Eichw. Eesti taimed
EyreHl xly6ueuocHrrü. (20. joon')
IV, no 166. 1939.
6 kuni 4 . Ebameeldiva ļõhnaga rohttaim. Juure ülemine osa on muguĻ
püstine, haru_
ialtlämenenud (mugulad munajad kuni ümmargused). Vars
n"nrd, õõnes, ümrnargune, kuivanult nõrgalt vaoline, alumises osas
pikkade valgete allapoole suunatud harjastega ja liĮlakate -täppidega, üle_
,i... o.u. įaljas, vahel liļlakashalli kirmega, 50-l00 (150) cm kõrge.
Lehed üldkujult ļai-kolmnurkjad, kolmelisulgjad (viimase järgu sulglehekesed teritunud' ja sulgjalt lõhestunud), l5-30 cm pikad ja peaaegu nii'
sama ļaiad; nende alūmisel pinnal, eriti roodude kohal, sageli hõredad
pikad karvatl; alumisecl lehed l0-20 cm pika karvase rootsuga, üļemised
või pik'
į.rr.g, rootsuta, enam-vähem pika tupe ja kitsaste, lineaalsete
järgtt
viimase
ilķķuaį t (2) 4-l0 mm pikkuste ja |-2 (4) mm laiuste]
harva
sulgleheūestega. Katis puudub. Liitsarikas on kiiri enamasti l5-20,
väh"em; nad ān paljad, ebaühtlase pikkusega. osakatis koosneb enamasįį
pal_
5 või 6 paljast, teritunud, kileja Servaga lehekesest. Kroonlehed valged,
äraspidimunajad (vāga harva keskroo kohal karvased), ümardunult
järsult ahenenud;
iad, peaāegu pooleni kaheks hõlmaks lõhestunud, alusel
ļervmised įroįnlehed suuremad. Emakakaeļad teineteisest eemalehoiduvar1,
hiljem valrel al1apoole pöördunud, ļamecla meeketta pikkused' Viljad pik_
likud (4--6 rnm pikad ja 1,5.-2 mm laiad).
Õitseb juunis, juulis'
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2|. joon. Mugul_varesptttke (ChaerophgĮĮum bulbosum\ naturalisatsioon Eestis.

(K. Eichwaldi järgi, iāiendustega.)
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Metsistunult peamiselt aedades, parkides ning oja_ ja jõekaldail põõsastikes. Seni kogutud järgrnlstelt leiukohtadelt: Põhja_Eestis Tallinna sada.
mast ja Kunda pargist (Emb), Purtse jõe kaldalt, Põlulas (Rakvere lähe"
dal) aiast, aiamüüri äärest ja üksikult teeservadelt (Esup), Tuhala pargist
(Einf), kus įaim moodustab tiheda kogumiku; Saaremaal Kingissepa linnas ühest aiast ja linna lähedal oja kaldalt (Emoc), Lõuna-Eestis Võru
Iähedal Väļmelas puuviljaaiast (Eor). Nähtavasti kultiveeriti mugul_varesputke vanasti mõisaaedades, kust ta ka metsistus. (2l. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis (ka Krimnri
poolsaarel), Kaukaasias ja Kesk-Aasias (Lääne-Kasahstanis) ; kasvab põõsastikes, metsaäärteļ, ka umbrohuna viljapõldudel. Kesk_EuroopaS; naabermaades ja Põhja-Ameerikas tulnukana.
Majanduslik tähtsus. Mugul-varesputke jutrred (mugulad) on aromaatsed ja hea maitsega rring sisaldavad 25-32% lämmastikuvabu aineir]
(umbes 20% tärkļist), 2,6-4,6/o lämmastikuühendeid, 0,2-0,4/o rasvaineid, umbes 1,5% tuhka,66a/o vett. Lehtedes leidub tundmata koostisega
alkaloidi herofülļiini. Juured (mugulad) sobivad kasutamiseks toiduļisandina' Taime kultiveeritakse Lääne-EuroopaS alates keskajast. Viimasel ajal
on ta oma tälrtsuse kuļtuurtaimena peaaegu täiesti kaotanrrd.

Väliskujttlt meenutab taim mõnevõrra Conįum rrlacul.atum'it, viimase
erinevusteks on aga kergesti ėraļdatav hästi väljakujunenud lehetupp'
munajad įimardunud viljad ja sulglehekeste valkjad kõhrjad tipud'

6.

perekond harakputk

- Anthrįscllsl

(Pers.) Hoffm.

Hoifm. Gen. pl. Umbell. l:38. 1814, nom. cons.; Pers. Syn. l: 320. 1805, p.
non Bernh. 1800.
ChaerefoĮium Haļl. Hist. stirp. ind. Helv. 327. 1768.

-

p.,

Ühe-, kahe_ või mitmeaastased paljad või karvased, mļtmelisuigjalt
lõhestunud lehtedega rohttaimed. Katis puudub või koosneb vähesearvuļis_
test lehekestest. Taimed polügaamsed. Õietupp vaevalt märgatav. Kroonlehed valged, kollakas_ või rohekasvalged, nõrgalt pügaldunud, lühikese,
pisut sissepoole käändunud tipuga, alusel kiiljalt või järsult ahenenud iühikeseks laiaks pinnukeseks; välimised (servmised) kroonlehed vahel suuremad. Stülopoodium koonusjas. Emakakaelad sirged või allapooļe käändunud. Ķarpofoor vaba, kahejagune. Viljad piklikud kuni ļineaalsed, munaja
alusega, külgedelt lapikud. Seemnised enam või vähem pikaks nokaks
ahenenud tipuga, ristlõikes ümardunud, vähemärgatavate ļamedate roie_
tega, siledad, vaheļ läikivad, nende alusel mõnikord ogad või harjased.
Õlikäigud vaokeste kohal üksikult, kommissuuriļ Z-kaupa, valminud viljades puuduvad. Seemniste mõhuosas rohkearvuliselt kristalle. Endosper_
mil ristļõikes mõhuosas ļame vaoke.
Perekonda kuuļub kuni 20 liiki' mis on levinud Euroopa ja Aasia paras_

ļ

Kreekakeelsetest sõnadest anthos
- õis, rhgskos -- plank, aed, tara; taim kasvab
sageli plankude ja aedade ääres; anthrĮscc,s __ iihe taime nimetus Theophrastosel.
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võötmes. Üksikud Eurgopas kasvavad liigid esinevad tulnukaina PõhjaAmeerikas. NSV Liidus ļeidub l2 liiki, neist kuulub Eesti floora koosseisu
üksainus liik, mõned liigid aga on aedades kultiveeritavad või sealt met-

.sistunud.

LllKIDE MÄÄRAM|sE TABEL

l.

2.

Liitsarikas enamasti 8-l5 kiirega. osakatis koosneb tavaliselt 5 või
6 l ehekeses'' ninĻJį:#l
jffiiiį' :"i ::;:::"s s g Įa e s t r i s ( L. H of f nr.
)
Liitsarikas enamasti 2-5 (6) kiirega. Osakatis koosneb tavaliselt
l-4 lehekesest. Üheaastased taimed
2
harjastega
Viljad
2. Pikanokaline hārakputk _ Anthriscus Įongirostrįs Bertol-

Viljad siledad, paljad, läikivad
3. Aed-harakputk _ Anthrįscus cerefoĮium (L.) Hoffm.

l.

sektsioon Cacoscįadįulrz (Reichenb.) Schischk. in Fl. URSS |6: |27.
ļ950'
sect' Cacoscįadįurz Reichenb. Fl' Germ. excurs. 444.
- ChaerophųĮįum
lB32.
Chaerefoliun sect. Cacoscįadįum (Reichenb.) Thell' in Hegi,
Illustr. Fl. Mįtt.-Eur. 5 (2) : l016. l926.
- Kahe- või mitmeaastased rohttaimed võrdlemisi jämeda juurega. Sarikad enamasti B_Į5 kiirega. Viljanoka pikkus umbes t/s vilja kogupihkr-rsest.
l. Mets-harakputk - Anthriscus sgĮuestris, (L.) Hoifrn. Gen. pl.
Umbell. 40. lBl4; Led. Fl. Ęoss. 2: 346. |844-1846; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 170. 1852; Schischk. in Fl. URSS 16: 128.
1950; Pēt. in Latv. Ī|.3: 374' |957. _ ChaerophgĮĮum sgĮaestre L. Sp. Pl'
25B. |753.
Mgrrhis sgĮuestris (L.) Spreng. Umbell. Prodr. 29. l8l3. _ChaerefoĮiurl sgĮaestre (L.) Schinz et Theļl. in Viertelj. Nat. Ges. Zitich
53: 554. 1909; Lippm. in Acta Inst. et Hort. Bot. Unįv. Tart' 2 (3-4):
l70. l93l '
Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitį.- Ch' sįįaestre ssp. sl/ueslre - (22.
Ēur. 5 (2): 10l,7' 1926.
joon.)
Kynlrpl.necgoft.
6 või ą. Juur käävjas, jämenenrrd. Vars püstine, õõnes, sügavalt varlline, alumises oSaS (peamiselt roiete kohalt) lühikarvane kuni peaaegu
paljas, üļemises osas harunenud ja tavaliseļt paljas, harvemini karvane,
40-l00 (l50) cm kõrge. Lehed kaheli- või koļmelisulgjad, üldkujult kolmnurkjad, paljad, vahel alumiselt pinnalt enam või vähem karvased, eriti roo.dude kohalt, harva ka pealmiselt pinnalt hõredaļt karvased; aļumised lehed
l5-30 cm pikad ja niisama laiad, pikarootsulised, ülemisecl lehed ļühiroot_
sulised; lehetuppede alusel roodude kohal pikemad harali karvad ja lidus
tühikarvad. Alumised esimese ja teise järgu sulglehekesed rootsukesegar
teised rootsukeseta; viimase järgu sulglehekesed (2) 3_-5 (6) cm pikad,
5-l0 (l5) mnr laiad, süstjad või laisüstjad, teritunud või enam-vähem
tömbid, sulgjalt ļõhestunud süstjateks kuni lineaalseteks tipmeteks, pikku_
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sįįaestrįs (sgĮuestrĮs) (lad. k.)
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9ž. joon. Mēķ-häiäiįpuĮl<' Į'Äntnriscus sgluestris): a _ taim'e ülemine osa (orig.)''ģ
.c.-_ rįöor vilį,ld * valmįnud'Šeemnised karpofooril.
'"']'

5 Eestį NSV fļoora

-

õįs.
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sega 3_l0 mm ning peeneripsmeļise hambulise servaga. Kännasjaks õisikuks koondunud sarikad asetsevad varre ja kūlgharude tiįul; liitsarika
moodustavad 8-15 ühepikkust paljast kiirt. Katis enamasti puudub; osa'
kaįised koosnevad 5 või 6 m'unajassüstjast, ripsmelise Servaga', allapoole
käändunud lehekesest. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed val_
ged, õige veidi sissepoole käändunud pügaldunud tipuga; servmised kroon_
lehed pisut suuremad. Viljad 6-7 mm pikad ja 2 mm laiad, tipu suunas'
ahenenud, vaļminult mustad või tumepruunid, siledad, läikivad.
fi

iLT:",Ti]l"ļĮl'Į3i;

võsastikes, metsaserv adel j a -lagendikel, apofüfi -

dina ja umbrohuna teeservadel, kraavikallastel, parkides ja aedades, ka

prahipaikadel. Sage kogu territooriumil, ka saartel. Eelistab paraja niiskusega varjurikkaid kasvukohti, kus moodustab kogumikke. LooduslikeĮ
kasvukohtadeļ ļaidudel (Sangetil, Heinlaiul, Manilaiul jm.) esineb oma*
pärane püsikute kooslus, milļes Anthrįscus sgĮuestris on peamise osatähtSusega, kasvades koos Artemisf.a auĮgaris'e, Cirsium aruense' Vaįerįana
officinaĮis'e, Sįlene nutans'i, Heļįctotrįcllon pubescens'i, Centaurea iacea,.
Vįolo' trįcoįor'i' ja teiste liikidega'.sageli enam-vähem laia ribana.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõunavööndis (Moldaavias, Doni ja Volga alamjooksu piirkonnas). Skandinaavias, Ķesk- ja
atlantilises Euroopas. Põhja-Ameerikas tulnukana. Mäestikes kuni subal_
piinse kõrgusastmeni.
Mająnduslik tähtsus. Meetaim. Esineb umbrohuna aedades, harva ka
põldude ääres. Juur on tärkliserikas (umbes 20%}.
Eraldatakse
jārgu sulg_
var. sgĮaestris (var. genutna Gren. et Godr.).
- Viimase
lehekesed süstjad või laisüstjad, sulgjalt lõhestunud elliptilissüstjateks
tõmpideks või teritunud tipmeteks; liigi levikualal kõige sagedamini esinev
įeisend.

Karvastuse poolest eraldatakse
f. gĮabrescens Schur
- vars ja lehed peaaegu paljad; Eestis sage;
Ī. hįrsutun (Lej') Talts, comb. nov. (ChaerefoĮiurn sųlaestre var. hįrsutum Lej.) __ vars sageli ka ülemises oSaS enam-vähem karvane; lehed
väiksemad kui eelmisel vormil, karvased, eriti alunriselt pinnalt. Kuivade
kasvukohtade vorm. Kogutud näit. Vändras Suurejõe sįlļa juures kaldatihnikust, Tartus Toomemäelt, Lõuna-Eestis'Urvaste ümbruses (Kassiį)
maanteekraavist, Taļlinna juures Maarjamäel paekaldalt jm. Pole Eestis.
haruldane.
Nimetatud vormid on ökoloogiliselt tingitud ja üleminevate tunnus_
tega omavahel seotud.

2. sektsioon CerefoĮium (Reichenb.), Schischk' in Fl. URSS 16 : 136.
Anthrįšcus subgen. CerefoĮium Reichenb. Consp. 14l. l82B. *

ChaerefoĮiun sect. CerefoĮium (Reichenb.) Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur.5 (2): 'l0Ķ. 1926. - Üheaastased rohttaimed peenikese käävja juu_
rega. Sarikakiiri 2-6. Viljanoka pikkus vähemaļt '/a vilja kogupikkusest1950.
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* 2.

AnthrĮscus Įongirostrįs ' Bertol. Fl.
Pikanokaline harakputk
l6: 137' 1950. A. trichosperma
in
Fl.
URSS
Schischk.
Ital.3: 197.lB37;
veg. 6; 525. l,820, nec Pers.;
Syst.,
(Schuļt.) Spreng. ap. Roem. et Schult.
Led. Fl. Ross. 2: 348. 1844-1846. - A. cerefolium ssp. trichosperma
(Schult.) Drude in Engi. et Prantl, Pfļanzenfam. 3 (B): l52. lB9B. _
CerefoĮium trichospermarn (Schult.) Bess. Enum. pl. 4a. 1822. _ Chaere'
toļįum CerefoĮium yar' a, trichosperrnum (Schult.) Schinz et Theļl. Fl.
Schweiz ed. 3. 2: 259. l9l4; Thell. in llegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2) :
l02B; 1926. * ChaerophųĮĮum trichospermam Schult. oestr' Fl. 2: 504.
1794'

6'

*

Kynrrpl ÄJtHHHoHocuķosķIü.
Juur peenike. Vars püstine või alusel tõusev, harunenud, paljas,

haiįä sõlmekohtadel

pehmete karvadega ning sõlmekohtade alt enam vr]i

vähem paisunud' (20) 40-70 (80) cm pikk. Lehed kolmelisulgjad, üldkujult munajas-kolmnurkjad; alurnised lehed pikarootsulised, rootsu alust:l
piklik karvane kileja Servaga tupp; ülemised ļehed väiksemad, ripsmelise
tupega. Esimese ia teise järgu sulglehekesed rootsukesega, viimase järgu
suIglehekesed sulgjalt lõhestunud teritunud munajateks tipmeteks.. Nii
lehtede kui rootsude ja rootsukeste alumisel pinnal hajusad haraļi kar'
vad. Sarikad 2-4 palja või ļühikarvase kiirega, külgmised lühikeste raagudega, vahel raotud. Sarikakiired viljast ļühėmad, viljade'valmimise ajal

o

23. joon. Pikanokalise harakprrtke (AnĮhriscus longĮrostris) leiukohad Eestis'

|

ĮongirostrĮs (lad. k.)

i.

*

pikanokaline; sõnadest rosįram

*

nokk, Įongus

_

pikk'
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:lineaal'süstKatis puudub; tlsakatis ühekülgn'e, koosneb. -į-4
jast kileja ripsm,elise sefvaga teritunud lehekesest. Kroonlehed valged,
pügaĮ'
įiktit-aou.pidimunajad; u,lnbes 1- mm pikad, sissepoole põördunu'd
ja
harjastega, 8.-l0 mnt
dunud tipuga. Viljad.piklikud, mustjad, näsade,
ļl' (Įzl viĮja kogupil<ad, tipul ahenenud nokaks,:miļle pikkus on umbes
1'ä.rrrdnenud.

pikkusest.

Õitseb juuirist või juulist augustiiii;
Eestis kogutud lBB0. a. Tartus ja:1919. a. Võru ligidal Väimelas puu'
lriljaaiast urribrohr-rnu, nähtavasti tįlnukana. (23; joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa lõunavööndis, Kaukaasias, I(es!<_
Aasias; kasvab mÖtsāsaludes, põõsastikes, teede ja põldude ääres,'prahipai_
kadel, ka :mäestikujõgede kuristikes. Ķesk-Euroopas, Vahemeremaadel,
Väike-Aasįas.
Käesolevat liiki peetakse kultuurlīigi Anthriscus cerefoliunįi lähtelii_
giks.
]

3. Aed-harakputk '-, A'nthrįscus cerefoliun| (L.) I{offm. Gen'

pl"

Umbell.4t' l8t4; Led. Fļ. Ross.2:34B. l844 1846; Wie,d. et Web. Beschr.
phan. Gew, Esth_, Liv_ u. Curl. l7l. lB52, in textu; Schischk. in Fļ. URSS
io, tgo. l950. - Scandįķ CerefoĮium L. Sp. PI.257. |753.'-: ChaerophųĮĮum
cerefoĮium (L.) Crantz, Stirp. Austr.3:70. |767. - Seįįnum Ceref'oĮiunt
(L,) E. H. L. Krause in Sturm, Fl. Deutschl. ed. 2. 12: 73. 1904. - cltaere'
įoį,i'um CerefoĮium (L.) Schinz et Theli. in Viertelj. Nat. Ges. Zürich 53:
554. 1909. _- Ch. CierefoĮium var. satįuunl (Lam.) Thell. in Hegi, Illu'str.
'Fļ. Mitt.-Eur.5 (2): 1029. ļ926. Kynlrps 6yreHenncrur;ft. (24' joon.)
g. Taim meeldiva lõhnaga. -Juur peenike, käävjas, enam-vähem siige.
Varš püstine, ruljas, 30-60 cm kõrge, alusest aļates harunenud, sõlmede
, kohali pehmeĮt lühikarvane. I-ehed üldkujult kolmnurkjad või munajas_

kolmnurkjad, kolmelisulgjad, nende pealmine pind paljas, alumisel roodude
kohal hõredad harali karvad. Alumised lehed pikarootsulised, rootsud alu_
sel laienenud pikliklineaalseks, kileja ripsmelise servaga tupeks. Esimese ja
teise järgu sulglehekesed rootsukesega, viimase järgu sulglchekesed lõhes_
tunud piūlikmunajateks, lühidalt teritunud tipmeteks. Ülemised lehed väiksemad, rootsuta, nende tupp piklik, ripsmelise'Servaga. LeherootŠudel ja
rootsukestel hõr'edad harali karvad. Liitsarikas 3-6 kiirega, katiseta'
Sarikakiired viljast lühemad, ļühikarvased, eriti alumisel küljel, vilja vaĮ_
mimise ajal jämenenud.. osakatised koosnevad 1-4 lineaalsüstjast, kitsait
kileja ripsmeĮise servaga teritunud lehekesest. Igas sarikas viljub 4-6'õit'
Kroonlehed valged, umbes 1 mm pikad, äraspidimunajad, lühikese sisse_
poole käändunud tipuga. Viljad lineaalsed, 7-l0 mm pikad, umbes l mm
iabirnoodr., siledaā, paljad, pruunikad, nokaks ahenenud. Noka pikkus

vįļja kogupikkusest,
Õitseb jur-rnis, juulis.

umbes

I

t/g

cereĪoļįurn

|oĮium_|eht.
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_

taime nįmetus Pliniusel; ladinakeelsetest sõnadest cera

_

vaha,

Ų

d
ö

24. joon' Aed.haņakpųtk (AnthrĮscus cerefoĮĮun):, a _ taime ülemine osa (orig'), ä
alumine leht, c
õis, d _ valminud. seemnįseģ,'Ļarpofpqliļ.

-

'_

0

õ"

n)

.&

0

25. joon. Aed-harakputke (Anthriscus cerefoĮium) leiukoht Eestįs.

Eestis harva aedades maitseainetaimena kultiveeritav; juhuslikult esineb metsistunult plankude ääres ja prahipaikadel. Vanemaaegsetel andmetel kogutud kultuurįst metsistunud isendeid Tartu juurest. (25. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (läänerajoonides); kasvab hõredates metsades põõsastikes, nähtavasti kultuurist kodrrnenult. Skandįnaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel,
nii kuļtuuris kui ka metsistunult; lõunapoolsematel aladel kodunenud.
Majanduslik tähtsus. Lehed sobivad toidulisandiks (maitse- ja vürtsainena); nad sisaldavad eeterlikku õli, glükosiidi apiini, mõruaineid jne.
Aed-harakputk oli kultuurtaimena tuntud juba Vana-Roomas, keskajal
levis Kesk-Euroopas. Käesoleval ajal on ta oma tähtsuse kuļtuur- (maitseaine-) taimena peaaegu täiesti kaotanud.
7. perekond mesiputk
Mill. Gard. DicĻ ed. 4. 1754,,

--

Mgrrhis

i'';''iii|{:j11J:'"erh.

' Mill.
Bot. Ver. Prov. Brandenb

Mitmeaastased rohttaimed kaheli- või neljaĮi-, enamasti aga kolmelisulgjate suurte lehtedega' Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonļehed
valged, sissepoole pöördunud pügaldunud tipuga; õisiku väįimiste õite
kroonĮehed suuremad. Viljad suured' piklikud, läikivad, teravate roietega,

t

Mgrrhis

*

Plinįuse <myrris>

taime nįmetus Dįoskoridesel. Võimalik, et käesoleva taimega on identne
_ taim, mida meeldiva ļõhna tõtļu kasutatį ehtsa mürrį (saadakse tai-

mest Commiphora abgssinica Engl.) aseainena.
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tipu suunas alrenenud, kaetud,ülespoole suunatud karvadega (sel juhut
-kāredad) kuni peaaegu paljad. osaviljad (seemnised)'5 terava roidega.

Noores viljas rohkearvuliselt õlikäike, peamiselt viljasėina keskmises kihis,
.üksikuid ka roietes; vilja valmimisel õļikäigud kaovad. Emakakaelad pea_
.aegu sirged, stülopoodiumist kuni 2 korda pikemad.
Monotüüpne perekond, mis on spontagnselt levinud Euroopas, peamiselt Alpides; mujal kultrruris või kultuurist metsistunud ning kohati kodu_
nenud.

l.

Mgrrhis odorata ' (L.) Scop. Fl. Carn. ed'2.207.1772;
Mesiputk
Led. Fl. Ross. 2: 354. lB44-1846; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv_ u. CurĮ. l72. lB52; Thell. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): l04l.
1926; Schischk. in Fl. URSS t6: l50. 1950. -_ Scandįsc odorata L. Sp. Pl.
ChaerophgĮĮum odoratum (L.) Crantz, Cl. Umbell. emend. 75.
257. |753'
Lįndera odorata (L.) Asch. in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb.6:
1767.
SeĮįnutn Mgrrhis E. H. L. Ķrause in Sturm, Fl. Deutschl. ed"
lB5. 1864.
2. |2:68. l904. _ Mnppuc Āyurltcrltii. (26. joon.)
4" Juur võrdlemisi .jäme, tumepruun, sõlmiline. Vars püstine, õõnes,
ümardunud, peenelt vaoline, üļemises osas lrarunenud, 60-l00 (l20) ctn
kõrge, enamasti hõredalt karvane, vahel peaaegu paljas; sõlmede ja lehe"
iuppede kohal pikad valkjad harali karvad. Lehed enamasti koļmeli-, har_
vemini kaheli- või neljalisulgjalt lõhestunud, suured, pehmed, üldkujuit
kolmnurkjad, alumiselt pinnalt pehmekarvased, ülemiselt sageli hõredalt
lühikarvased; alumised lehed pikarootsulised; esimese järgu sulglehekesed
piklikmunajad, teise j ärgu sulglehekesed muna jad; nii ühed kui teised teritu_
.nud tipuga; viimase järgu sulglehekesed süstjad, hambulised. Ülemised ļehed
vähem lõhestunud, väiksemad. Liitsarikad 8-l0 karvase kiirega, katiseta'
osakatised koosnevad enamasti 5-7 süstjast, peaaegu kilejast, teritunud
tipuga ning ripsmelise servaga lehekesest. Taimedel peamiselt tipmised
sariūad polügaamsed (mõlemasuguliste õite ja üksikute isasõitega), külg_
mised sarikad enamasti ainult isasõitega. Raod mõlemasugulistel õiteļ
tihedalt pehmekarvased, isasõitel peaaegu paljad. Tupe tipmed vaevalt
,märga,tavad. Kroonļehed valged, peenepapillilised, nende tipp pügaldunud,
teritunud, sissepoole pöördunud; sarika väļimįste õite servmised kroon_
lehed teistest pisut suuremad, kuni 3 mm pikad. Vilj,ad umbes 2 (2,5) cm
pikad, ahenenud tipuga, tumepruunid kuni mustad, läikivad, valminult pea.aegu paljad, ainult ülemises osas roietel üksikud karedad harjased. Seem_
nised 5 terava roidega' ristlõikes tähekujulised. Noortes valmimata viljades rohkearvuļiselt õļikäike, valminuil viljad õlikäikudeta. Endosperlrt
mõhupoolel sügavalt vaoline, ristļõikes hobuserauakujuline.
oitseb juuūs, juulis.
Peamiselt aedades, parkides, ka õuedel, lrarva puisniitude ja niitude
serval jm., kuid alati endiste mõisakeskuste lähemas ümbruses. Kultuurist
metsistunud ja kodunenud; esineb kohati. Eelistab lubjarikast pinnast, talutr

'

odorąta (lad; k.)

*

lõhnav

7t

26. joon. Mesiputk (MgrrhĮs odorata\: a _ taime ūlemine osa (orig.), b
seemnised karpofooril, c _ seemnise ristlõige'
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27. joon. Mesiputke (Mgrrhis odorata) naturaļisatsioon Eestis.

hästi varju. on Eestis levinud peamiseļt Pandiveres (Esup) ja selle vahetus ümbruses, üksikud leiukohad on teada Saaremaalt, Muhult ja Vornt_
silt (Emoc ja Enror) ning Lõuna_Eestist (Emed ja Eor). (27. joon.)
Üldlevik. NSV.Liidus metsistunult aedades, metsaservadel ja niitudeĮ,
Euroopa-osas Baļti vabariikides ja Bukoviina Ķarpaatides, I(aukaasias.
Spontaanselį Lääne-Euroopa. mäestikes (A1pides, Püreneedes ja Apenniini_
des), mujal kultuuris või. rnetsistunult, 'Ameerikas Samuti kultuurist mei.
sistunult.
Majanduslik tähtsus.,Vahel kuļtuuris vürtstaimena (aniisi meenutava
aroomi tõttu). Kasvatatil,ka Eestis endistes mõisates. Möödunud sajanditel kasutati rahvameditsiinis (juufi, lehti ja vllju) mitmesugrrste haiguste

i

puhul.

,,

Eraļdatakse:
var. cuĮta Alef. _ ļehed alumiselt pinnalt pelrmekarvaseģ; osakatis
koosneb süstjatest',peaaegu kilejatest lehekestest; kultuuris ja metsistunult
Kesk.Euroopas; Eestis levinud taimed kuuluvad selļesse teisendisse;
var. sulcata (Lag.) Aļei.
- ļehed alumiselt pinnalt vilijalt valgekarvased; esineb lõunapoolsematel aļadel.
į

i.'
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8. perekond harjasputk

įlm;į:l,' i;l;l'

-

Torįįįs'l Adans.

ii,';lTääj

"llL1
Ühe- või kaheaastased lidus harjastega rohttainred mitmelisulgjate
lehtedega. oied'i,mõlemasugulisg,d, vahel osalt ühesugulised (isasõied).

Tupe tipmed selgelt märgatavad,.süstjad kuni naaskeljad, teritunud tipuga,
vilja valmimise ajaks peitunud vilja ogadesse' Kroonlehed valged või
punakad, äraspidisüstjad, sissepoole pöördunud ning sügavalt pügaldunurl
tipuga, selja keskosas väikeste lidus harjastega; servmised (äärmised)
kroonlehed teistest pisut suuremad. Katis koosneb mitmest lehekesest,
vahel puudub. osakatis olemas. Stülopoodium lüĮrikoonusjas; emakakaelad
stülopoodiumist lühemad või mitu korda pikemad. Vili munajas või piklikruljas, külgedelt pisut lamendunud, osaviljad seljalt kumerad, kommissuu_
riļ vaoļ<esega; pearoided nõrgalt arenenud (vagudest ebaselgelt eristata_
vad), ülespoole suunatud h.arjaste reaga; kõrvalroided vagude kohal samuti
ebaselged, ogadega. olikäigud vagude kohal üksikult, kornmissuuril
kahekaupa. Ķarpoloor kuni pooleni kaheks jagunenud. Endosperm kommissuuripoolel sügava vaoga, ristlõikes peaaegu poolkuujas.
Perekonda kuuļub umbes 15 liiki, mis on levinud Euroopas, Aasias ja
Põhja-Ameerikas; mitmeid liike oiī tulnukatena leitud ka mujaļ. NSV Liidu
flooras esineb 9 liiki, neist Eestis l ļiik'

l. .laapani harjasputk * Torįįįs įaponica2 (Houtt.) DC. Prodr. 4:2t9.
lB30; Schischk. in Fl. URSS 16: l54. 1950; Pēt. in Latv. fl.3:376. 1957. _
T. Antltrįsczs (L.) K. Gmel. Fl. Bad. l: 168. lB05, non Gaertn. (l7BB), nec
Bernh. (1800); Led. F'1. Ross. 2:234. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. |70. lB52'
T. Anthrįscus SSp. euAnthrįscus Thell. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur.5 (2): l053. t926. _
TordgĮium Anthrįscus L. Sp. Pl.243. 1753.
Caucaįįs įaponica Houtt. Nat.
Hist. 26: 42. 1777' -- Seįįnun Torįļįs E. H'- L. Ķrause in Sturm, Deutschl.
Fļ. ed. 2. 12: l55' 1904. .--- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed IV, no 167' į939. _-_
Topull*tc gnoucrntž' (28. joon.)
O' o. Juur enamasti lihtne, käävjas. Vars 30_-90 cm kõrge, nõrgalt
vaoline' alates alusest harunenud, allapoole suunatud ļühikeste lidus kar_
vade tõttu kare. Lehed rootsulised, kaheli- või koļmelisulgjad, hallikas_
rohelised, frldkujult piklikmunajad, nii pealmisel kui ka alumisel pinnal
ülespoole suunatud lidus karvad; viimase järgu sulglehekesed piklikmunajad, alusel enam või vähem tömbiļt sulglõhised, tipu suunas hambulised;
ülernised lehed vähem sügavalt lõhestunud. Liitsarika d 2*-4 cm läbimõõdus,,pikkadel varbadel, liduskarvaste kiirtega, mida on tavaliselt 5-12
(harva rohkem). Katis koosneb 5 lineaalnaaskeljast harjaskarvasest letrekesest; osakatise lehekesed rohkearvulised, samuti naaskeljad ning harjaskarvased. oied sarikates mõlemasugulised, osalt ūhesugulised (isasõied).
l

Adansoni poolt perekonnale-antud nimetus, mis on kunstlikult loodud rring seetõttu

nähtavastį tähenduseta.

2 japonica (lad. k.)
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-

jaapani, Jaapanis kasvav.

Kroonlehed valged või roosad kuhi punakad, väljastpoolt rohekad, seljal
lidus,karvadega, äraspidimunajäd, sissepoole pöördunud ning sügavaļt ia
kitsalt pügaldunud tipuga. Emakakaelad stülopoodiumist pikemad, paljad,
õitsemisajal püstised, hiljem tagasi käändunud, Viljad munajad, 2-3
(4) mm pikad, kõrvalroieįel karedad ogad.
Õitseb juunist augustini.
Kasvab võsastikes ja põõsastes,.metsaservadel ja raiesmikkudel, mererannal, teede ja aedade .ä,äres, põllupeenardel, kesapõldudel ja elamuie
ümbruses, ka varernetel ja müüridel' Sageli ruderaaļtaimerra (apoĪüüdina).
Levinud peamiselt vabariigi'läänesaartel ja loodeosas' kus esineb võrdlernisi sagedast'i (Emoc, Emor; Einf põhjaosas), mujal aga harva. (29. joon.)
Eeļistab lubjarikast ja klibust pinnastļ lepib aga ka ļiivase asukohagrEsineb sageli ka,üksikuļt või väheste isenditena.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (ka Krimnri
poolsaarel), Ķaukaasias, Kaug-Idas (tulnukana); kasvab männikutes,
hõredates kuuse-segametsades ja -saludes, põõsastikes,'raiesmikel, teecle
ääres' Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias,
įulnukana Põhja-Ameerikas ja Aasias. Mägedes kuni l500 m kõrgusel.
Majanduslik tähtsus. Võib vahel esineda umbrohuna põldude äärteļ.
Eraldatakse peale tüūpvormi (Ī. ļaponica)
Ī. roseif Įora Murr. _. Kroonļehed punakad' Esineb sageli ka Eestis (nii
saartel kui mandriosas).
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2Ģ' ļogn..Jaąpani'harjasputke

(K. Eichwaldi,jäņgi',tįiendustega'.)

i

..., l:

į'

9.

perekond turgeenia

-

Turgeniot Hoffrn.

Hoffm. Gen. pl. Umbell. õ9. l8l4.
- CaucaĮįs subgen. Turgenia (Hof im.)
Drude in Engl;'et:iPrantl,: Pflaņzenfam.3 (8): t57. į898.

Üheaastased karedate kar.vadega taimed enamasti lihtsulgjate lehte'
osaļt mõlema-, osalt ühesugulised (isasõied). Tupe hambad
süstjad või peaaegu naaskeljad, teritunud tipuga. Kroonlehed.roosad kurii
punakad või valkjad, äraspidimunajacl. Emakakaelad lühikesed, jämedad'
koos stülopoodir-rmiga umbes l mnr pikad. Viljad munajad, külgedelt lapikud, nende alusel rõngana ogad. Seemnised ristlõikes peaaegu ümardunud,
selgesti eristatavate pea- ja kõrvalroietega, karedate ogadega, mis asetsevad roietel l-3 rea's (ogade pikkuŠ vilja Įäbimõõdust lühem). olikäigurl
vagude kohal (kõrvalroiete all) üksikult, kommissuuril 2-kaupa. Endo'sperm ristļõįkes en'am-vähem sügav3lt nõgus, sissepoole käändunud servādega. Epidermi ja mesokarbi vahel asub hüpoderm. Ķarpofoor kaheks
dega.. Õied

osaks lõhestunud.

Monotüüpne perekond, ļevinüd Ķesk-Euroopas
Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias;

ja

Vah'emeremaadel,

* l. Turgeenia (haardputk\ -. Turgenia ĮatifoĮia' (L., Hoffnr. Gen.
pl. Umbell. ed.2.59. l816; Led. Fl. Ross. 2:342. lB44-1846; Schischk. in
Fl. URSS 16: ļ74. 1950. -- Tordgltum ĮatifoĮiunl L. Sp. P|. 240. |753. _'
Caucaį.įs ĮatifoĮia (L.) L. Syst. 7: 205. l768; Thell. in Hegi, Illustr. Fl.
Turgenia E. H. L. Krause in Sturm,
Mitt.-Eur.5 (2): 1064. 1926.
- Daucus
Fl. DeLrtschl. ed. 2. 12: l58. l904.
TypreHerun uįįpoKoJIhctHan. (30. joon.)
- 20--50 cm kõrge, pisut harunenud, nõrg. Juur peenike. Vars püstine,
galt vaoline, lühikeste allapoole suunatud karedate karvadega ja (eriti
ülemises osas) pikemate valkjate harjastega. Lehed haļlikasrohelised,
lihtsulgjad, ripsmelise servaga, (4) 6-20 cm pikad ja (3) 4-10 cm laia<1,
mõlemalt pinnalt lühikarvased, alumise pinna roodudel ka hBrjaselisetl,
vahel pealmiselt pinnalt peaaegu paljad; aiųmised lehed rootsuga, ülemised tupega. Lelretupeģ piklikud, laia valkja äärisega. Sulglehekesed piklikud või pikliksüstjad, enam või vähem tömbi tipuga, jämedalt lrarnbulise
servaga, pisut laskuvad, 1-4 cm pikad.ja 4-15 mm laiad, ainult alumine
sulgĮeīekĮste paar mõnikord iiihikeste rootsųkestega. Liitsarikad pikkadttl
raagudel, 4 . 5 (6) cm läbimõõdus, (2) 3-5 karedakarvase kiirega (viiga
harva on kiiri rohkem). Katis koosneb enamasti 5 (2-5) teritunud iehekesest, osakatis 5 (7) piklikmunajast, laia valkja kileja ripsmelise servaga
ning tömbi tipuga lehekesest. Sarikad yäheseõielised (koosnevad 3_5
mõlemasuguĮisest välimisest,,viljuvast õiest ja 3 või 4 sisemisest, isasõiest).
Õierl kuni,3 mm pikkadel raagudeĮ. Tupe hambad kileja Servaga' ripsmelised, kuni l mnr pikad. Kroonlehed rgosad, punakad või peaaegu valged,
t . Vürst Golitsõni kantselei direktori D.
.sõber Göttingeni ülikoolis õppimise ajal.

2 Įatiįotia (lad' k.) _ ļaialehine.

A' Turgenevi auks, kes olį G. F. Hoffmanni
:

.
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30.

joon Tu1geenia ļTurgenia ĮatĮfolĮa): a ja b *_ õitseva įaime įilernine ja alumine osa
(orig.). c * õisiku servmine õis, d _- vili,
'

į

i
I

3l. joon. Turgeenia (Turgenia ĮalifoĮia\ leiukohļ Eestis.

äraspidimunajad, seljalt lühikarvased, sissepoole pöördunud pügaldunud
tipuga. kuni 2 mm pikad; servmistel, mõlemasugulistel õitel üks kroonleht
teistest nrärgatavalt suurem (umbes 3 mm pikk ia 4-5 mm lai) ning süga_
valt lõhestunud. Viljad munajad, külgedelt lapikud, 7-9 mm pikad, 5*
6 mm laiad; roietel tihedad, peaaegu haakjatipulised ogad.
Oitseb juunis.
Eestis leiĪud kord (l93l. a.) juhusliku tuļnukana Tallirrna sadamast.
(31. joon.)
Uldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- (Laadoga-Ilmeni valdkonnas
tulnukana raudteetammidel) ja lõunavööndis, Kaukaasias, Kesk-Aasias;
kasvab mägede nõlvadeļ' stepis, ka põldudel (eriti suvivilja hulgas), raudteetammidel ja elamute ümbruses umbrohuna. Kesk-Euroopas (tulnukana),
Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Indo-Himaalajas, tulnukana ka Põhja'
.Ameerikas.

2. triibus Corįandreae Koch, Umbell.

*

Õied mõlemasuguli_
sed, vahel ülemistes sarikates ühesugulised (isasõied). Sarikate välimisįe
õite servmised kroonlehed teistest suuremad ning sügavalt kahejaguserl.
Viljad ümardunuļt munajad (kerajad), siledad, osaviljad omavahel sageli
tugevasti liitunud. Seemnised vaevalt märgatavate või nõrgalt arenenurļ
roietega ja sageli ainult kommissuuri kohal kahe suure õlikäiguga. Et
mesokarp on puitunud, meenutavad seemnised pähklikesi. Endosperm ristlõikes,k<lmmissuuripoolel kausjas (sügavalt nõgus).
82. |824.

7g

t0. perekond koriander _ eorįandrurnĮ' L.'
L. Sp. Pl. 256.

1753.

.

Ühe- või kaheaastased, värskena ebameeldiva lõhnaga rohttaimed kuni
kolmelisulgjate lehtedega. Õiecl nrõlemasuguļised või osalt ühesugulised
(isasõied). Tupplehed püsivad, erisugused; hammasjad. Kroonlehed äraspidisüdajad, valged või roosad, pügaldunud; servmised õied suuremad,
sügavamalt lõhestunud välimi'Še kroonlehega. Katis puudüb või koosneb
ühest lehest. Emakakaelad piklikud, asetsevad koonusjal stüĮopoodiumįl.
Ķarpofoor nõrgalt arenenud, kaheks lõhestunud, osaviljadest kergesti
eralduv, alumises osas nende kommissuuripinnaga kokku kasvanud. Viļi
kerajas, pähklikesetaoline, raskesti 1agunev; seemnised poolkerajad, värs_
kena väljastpoolt siļedad, ļ<uivanuļt 5 lainja, veidi eenduva pearoidega ja
4 niitja sirge kõrvalroidega (õigemini nende aigmetega). Keskmine vilja_
sein puituv, koosneb paksuseinalistest skļerenhüümirakkudest, ainult kommissuuri kohal õhukestest parēnhüümirakkudest. Õlikäigud kommissuuri
kohal 2-kaupa, vagudes puuduvad. Endosperm ristlõil<es kommissuuripoolel
sügavalt nõgus (kausjas või sirpjas)'
Perekonda kuulub 2 Įiiki, mis on endeenrsed Vahemeremaadeļ. NSV Liidus ja Eestis esineb kultuuris, vahel metsistunult ka umbrohuna, üks liik _
Corįandrun satįaunl L., mis on ka perekonna tüüpliik.

l.

Aedkoriandet:- Corįandrųm satįaunl, L.Sp, Pl.256. 1753; Led. Fl.
Ross.2: 367.1844.-1846; Wied. et Web. Beschr. pīarr. Gew. Esth_, Liv- u.
Curl. l73. l852; Thelļ. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur.5 (2): l07l. l926;
Schisclrk. in Fl. URSS t6: lB5. 1950; Pēt. in Latį. Ī|' 3:377.' 1957.
- Seļįnum Corįandrum E. H. L. Krause in Sturm, Fl. Deutschl. ed. 2' 12:'
163.
į904.

Ķuurueq, KopHaHĀp noceeHoü. (32. joon')
g . Taim paljas. Juur peenike' käävjas.

Vars püstine, ruljas, peēnelt
vaoline, harunenud, 20-60 cm kõrge. Juurmised lehed sulglõhised või liht_
sulgjad, varakult kuivavad, hambulise servaga, pikkadel rootsudel; alumised varrelehed liht-, enamasti agä kahelisulgjad, väheste sulglõhiste lehe_
kestega, mis alusel on tavaliselt kiiljad; keskmised ja ülemised varrelehed
kaheli- või kolmeļisulgjad, kitsaste lineaalsete või peaaegu niitjate, ena_
masti terveservaliste teritunud tipmetega, piklikkude kilejaservalisie
tuppedega. Liitģarikad pikkadel raagudel, kiįri on neis 3-5 (harva rohkem). Katis puudub või koo.n.b aįnult ühest lehekesest. osakatis ühekülgne, rhoodustunud enamasti kolmest ļ<itsast 1ineaalharjasjast niitja
tipuga lehekesest. Tupplehed süstjad kuni lineaalsed, kaks väļimist kolmest
sisemisest märgatavalt suuremad. Kroonlehed' valged või roosad;,sarikate
servmistel õitel väli.mine kroonleht teistest Suurem' 3-.4 mm,pikk, sügavalt kaheks lõhestųnud, piklikkude äraspidimurrajate hõlrnadega; selle
I

korįannon (kr. k') _ korįandri nįtnetus Aristophanesel ja Theophrastosel,: lorllrt
(kr. k.) _'taime nimetus Dioskoridesel; nähtavasti įuļetatud kreekakeelsetest sõnadest
_ aniis, kuna valmimata viljadel on ebameeldiv lutikamaitse,
k]orįs
- lutikas, anįson
kuįvanucl viljadel aga tugev vürtsįne maįtse,

2 satįuum (lad. k.) kasvatatav, külvatav.
-_
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32. jrron. Aedkoriander (Coriandrum satĮuum)| a la b
- õįtseva taime ülemine alrrmine
õis õisiku keskeĮt, d
õisiku servmine õis' e _ vili, f _ vilja ristlõigc.

osa (orig.), c

6

-

Eesti NSV fļoora

-

kõrval asetsevad külgmised kroonlehed ebakorrapäraselt äraspidisüdaj arl,
kaheks hõlmaks lõhestunud, kusjuures üks hõlm on teisest:märgatavaĮt
suurem (32. joon., d); kaks viimast kroonlehte korrapärased, väikesed"
äraspidisüdajad, pügaldunud tipuga; kõik sisemised õied väikesed, nende
kroonlehed tipul nõrgalt pügaldunud. Emakakaelad teineteisest eemal,
koonusjast stülopoodiumist mitu korda pikemad, paksenenud suudmega.
Viljad kerajad, pruunikad või kollakad, umbes 2-5 mm läbimõõdus
Oitseb juunis, juulis.
Eestis aedades maitseainetaimena kultiveeritav, metsistunult umhrohuna elamute ümbruses, aedades ja raudteedeļ..Harva kogutud, näit"
Tallinna sadamast, Tartu raudteejaamast jm. (33. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis, Kaukaasias,
Kaug-ldas ja Kesk-Aasias, nii kultuuris kui ka metsistunult umbrohunaKesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias .ia Iraanis
kultuuris ja metsistunult, tulnukana Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Taime
kodumaaks peetakse Vahemeremaade idaosa.
Majanduslik tähtsris. Koriandri viljad sisaldavad eeterlikku õli (ko.riandriõli), mille tähtsamateks koostisaineteks on linalool (koriandrooĮ)
(CroHreo), pineenid, tsümool jt. Viljades leidub' veel rasvõli. tärklisį,
suhkrut jm. Koriandriõli jkasutatakse parfümeerias ja meditsiinis, viljr-t
maitseainena kondiitritoodete, konsērvide ja likööride valmistanttsel. Noo_
red taimed sobivad toitude maitsestamiseks. Preparaate korianriri viljadest
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33. joon. Aedkoriandri (Coriandrum satiuum) lciukohad Eestis82

I

(pulbrit ja tõmmiseid) kasutatakse meditsiinis ainevahetushäirete (tõstavad seedetrakti näärmete sekretsiooni) ja kollatõve puhul, haavade ravimisel (on desinfitseeriva toimega) ning mõnede arstimite maitse parandamiseks.

Koriandrit kasvatatakse NSV Liidu Euroopa-osa lõunarajoonides ja

Põhja-Kaukaasias. ]'a kuulub vanade kuļtuurtaimede huļka ega esine enam

kusagil spontaanselt. Tema seemneid on leitud juba vanaegiptlaste
matmispaikades; vanakreeka õpetlased mainivad koriandrit 4. sajandil
e. m. a. ja rooma kirjanikud m. a. l. sajandil ravim. ja maiiseainetaimena.
3. triibus Smgrnieae Koch, Umbell. 33. |B24. - Õied enamasti mõlemasugulised. Tupe tipmed vaevalt märgatavad või väga väikesed. Kroonlehed sageli pinnukesega. Stülopoodium lühikoonusjas, lame või kausjait
kurner. Viljad ristlõikes ümardunud, sageli külgedelt lapikud. Seemnised
viie niitja, märgatavalt eenduva või kitsaļt tiivulise pearoidega, kommįs'
suuril sageli ahenenud. Õlikäigud ümbritsevad seemet.rõngana või asetsevad l-4-kaupa vaokestes. Endosperm ristļõikes poolkuujas või hobuscrauakujuline. Perikarp sile.

ll.

perekond surmaputk --- ConįurnI L.
L. Sp. Pl. 243. 1753.

Kaheaastased mürgised rohttaimed kolmelisulgjate lehtedega. Vars

õõnes, punakate laikude või täppidega. Õied mõlemasugulised, harva osait

ühesugulised (isasõied). Tupe tipmed vaevalt märgatavad, kitsa rõngana.
Kroonlehed valged, äraspidisüdajad, väga ļühikese sissepoole pöördunud,
vaevalt pīigaldunud tipqga. Emakakaeļad tagasi kooldunud, koonusjast
stülopoodiumist pisut pikemad. Vili laimunajas, külgedelt pisut lapiĮt.
Seemnised viie kõhrja ning lainja roidega, tugeva perikarbiga, valminult
õlikäikudeta. Karpoloor vaba, lõhestumata. Endosperm hobuserauakujuline' ristlõikes kommissuuripoolel sügava kitsa vaoga.
Perekonda kuuļub neli liiki, mis on levinud Euroopas, Väike-Aasias ja
Aasįas (Siberis). Nii NSV Liidu kui ka Eesti flooras esineb üks liiį<,
Conįum macul'atum L., mis on ka perekonna tüüpliik'

l. Täpiline surmaputk - Conįum macuįatum'L'Sp. Pl.243. 1753;
Led. FI. Ross.2:360. lB44-l846; ĪrVied. et !/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. l73' |852; Thell. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitį.-Eur.5 (2): l0B2.
l926; Schischļ<. in Fl. URSS 16:22Ė. 1950; Pēt. in Latv. fl. 3: 37B. 1957. --_
Ctlrįandrurn Cįcuta Crantz, Stirp. Austr. 3: l00. |767.
C' macuįatum
(L.) Roth, Tent. Fl. Germ. t: l30. l7BB. Seįįnum Conįum- E. H' L. Krause
in Sturm, Fļ. Deutschl. ed. 2. t2: t22. l904. -_ oir,rer (6onuro.noo) ngrgucruii.
(34. joon.)
' t

koneįon

_

taime nimetus Theophrastosel ja Dioskorideseļ; nähtavasti tuļetatud
vurrkann (kuna kogemata sööduna kutsub esiļe peapööri-

kreekakeelsest sõnast konos

tuse) või kone

_

2 macuįaįum (lad. k.)
6į

-

surmantine.

_

laiguline.
B3

,

d

ö

a

34. joon'

Täpiline surmaputk (Conium macuĮaturn}: c

c

_

_

taime ülemine osa (orig.)' b

vili, d -* seemnise ristlõige,

_

õis'

o ; Taim mürgine, kuivatamisel ebameeldiva (hiire-) lõhnaga. Vars
harunenud, eriti ülemises osas, peenevaoline, paljas, vahel sinaka kirmegl,
alumises osas punakaspruunide laikude ja täppidega, 60_l00 (l20) crn
kõrge. Lehed paljad, pehmed; aļumised lehed õõnsateļ rootsudel, kolmelįsulgjad, üldkujult kolmnurkjad, 30_60 cm pikad, kuni 40 cm laiad; esimese ja enamasti ka teise järgu sulglehekesed rootsukestega, viimase
järgu
tavaļiselt rootsukesteta (valrel alumine paar lühikeste rootsukestega); sulglehekesed piklikmunajad, sügavalt lõhestunud munajassüstjateįis, teritunud (vahel valkja kõhrja ogatipuga) tipmeteks; ülemised ļehed
väiksemad ja vähem jagunenud, peaaegu rootsuta ja liihikese kitsa valge_
āäriselise .tupegą. Liitsarikad rohkearvulised, l2-20 pisut kareda kiirega,
koondunud kännasjas-pöörisjaks õisikuks. Katis koosneb vähestest munajassüstjaiest, ebaselgelt hambulistest, valkja äärisega lühikestest alla_
poole suunatud lehekestest. osakatis ühekülgne (poolik osakatis), moodus_
tunud 3-5 (6) munajassüstjast, paljast' kileja äärisega ļehekesest' mis olt
alusel laienenud ning üksteisega kokku kasvanud. Emakakaelad umbes
l mm pikad, stülopoodiumist umbes 2 korda pikemad. Vili peaaegtt kerajas või munajas, 3-3,5 mm pikk.
Õitseb juunist augustini'
Eestis prahipaikadel eļamute ümbruses, põĮlupeenardel, teeservadel,
asulate tänavaiļ aedade ääres, harvemini võsastikes jõgede (näit. Navesti
jõe) kallastel. Heinlaiul Hiiumaa lähedal on T' Lippmaa (l93l) taime
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kogunud püsikute kooslusest, milles domineeris Anthrįscus sgĮuestrīs. Esineb hajusalt peaaegu kogu Eestis (35. joon.), sageli väheste isenditena või
väiksemate kogumikena.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopā:oSāS, Kaukaasias, Läänesiberis ja Kesk-Aasias; kasvab metsaservadel, lamminiitudel, lubjarikastel
mäenõlvadel ning umbrohuna põldudel, aedades, elamute ümbruses ja raud_
teetammidel. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias; Iraanis, Põhja-Aafrikas, tulnukana Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Kogu taim on mürgine, kõige rohkem viljad, kõige
vähem juur. Viljade juhuslik organismi sattumine kutsub esile mürgitusnähte. Į{ürkained, alkaloidid, on lokaliseerunud suurtes kollastes rakkudes
sisemises viljaseinas. Taime kuivamisel alkaloidįd lagunevad ja mürgisus
kaob. Suurima toksiĮise toimega on koniin (CaHrzN); taim sisaldab ka
metüülkoniini (CgHlgN), konidriini (CaH1zNo) jne. Alkaļoidide sisaldus
taimes on kõige Suurem õitsemise ja viljade valmimise ajal, mil viljad
sisaldavad näit. koniiiri |,0-2,0%. Varem kasutati surmaputke preparaaįe
meditsiinis, käesoleval ajal aga on nendest loobutud, sest nad lagunevad
kiiresti ja nende teraapiline toįme ei ole kindel. Rahvameditsiinis kasuta_
takse surmaputke valuvaigistava ja rahustava vahendina krampide puhul.
Juba vanakreeklastel oli taim mürgisuse poolest tuntud.

12. perekond roidputk

-

PĮeurospermunx

Hoffm. Gen. pL Umbell. VIII. ļ8l4.

l Hoffm,,

.

,

Kahe_ või mitmeaastased tugevad kõrged rohttaimed suurte, enamasti
kuni lolmelisulgjate Įehtedega jā vaoliste vartega. Katis ja osakatis koos_
nevad rohketest lehekestest. Tupe tipmed väikesed või vaevalt märgatavad.
Kroonlehed munajad, alusel lühikese pinnukesega, tömbi või te,ritunud
pügaldumata tipuga, mis on sirge või pisut sissepoole pöördunud: Stülo_
poodium kumer, lameda täkilise servaga. Ķarpofoor vaba, kaheks lõhes_
tunud. Vili munajaspiklik, külgedeĮt lamendunud; osaviljad 5 eenduva,
pisut tiivulise pearoidega, kusjuures äärmised külgmised roicįed moodustavad mõlema seemnise eraldumispinna serva. Viljaseina keskmine kiht
koosneb hõreda asetusega rakkudest, mistõttu viljasein laguneb vaļinimiscl
õhukeseks väliskihiks ning õlikäike sisaldavaks, roideid kandvaks ja seemet ümbritsevaks sisemiseks kihiks. ÕĮikäigud vagude kohal üksikult"
kommissuuril 2-.A-kaupa. Endosperm ristlõikes poolkuujas, seljaosas pisut
nurgeline, mõhuosas laialt ja madalaļt nõgus.
Perekonda kuulub 3liiki (mõnede autorite järgi umbes 25), mis on
levinud truroopas ja Aasias' NSV Liidu flooras esinevad kõik.3 liiki, Eesti
f looras üks liik,

* t.

Austria roidputk

l

-

Pįeurospermum austrįacum' (L.) Hoffm.

Kreekakeelsetest sõnadešt pĮeura
suurte roietega.

'

86

2 auštrįacun {lad. k)

_

_

roie, sperftĮa

austria, Austrias kasvav'

*

seeme;

viljad on võrdlemisį

/
tl

,

36. jooņ. Austrįa. roidputke (PĮeurospermuņ au$trįQcum) ülemine qsa. (orig.)

a

37. joon. Austria'roidputk :(ĘĮeurospermum cįustrįacum|:'a

-

leht (orig.), D

;,viļi_

X. l8l4; Led. Fļ. Ross.2: 360. l844-t846; Thell. in Hegi,,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): 1090. 1p26, Schischk. in Fl. URSS t6: 230.
l950. _ P' ausįrįacįl?į ssp. eu-austrįacumHorn. af Rantzien in Svensk Bot.,
Tidskr. 40: lB2' 19Ą6.'_ Lįgusticum aūsįrįacum L. Sp. Pl. 250' |753' _Seįįnum PĮeurospermum E. H. L. Krause in Sturm, Fl. Deutschļ. ed. 2.
12: 78. t904. * Pe6pon.lo4HnK aBcTpliücķr.rž. (36. ja 37. joon.)
o ,' Ļ . Vars püstine, vaoline, õõnes, üksikult, ülemises, osas harunenud,
karedalt lühikarvane, eriti õisikute alļ, 60_l50 cm kõrge (või kõrgem).
Lehed suured, tumerohelised;'läikivad, karedalt ripsrnēlise Servaga; alumised lehed pikkadel rootsudel, üĮdkujult kolmnurkjąlt munajad, kuni kolmelisulgjad; teise järgu välimised sulglehekesed sisemistest sügavamalt
ja rohkem lõhestunud, sageli rootsukesega; kolmanda järgu sulglehekesed
piklikud või munajad, osaliselt sulglõhised, pisut laskuvad, ebakorrapäraselt hambulise servaga (hambad teravad või tömbid, lühikese kõhrja ogatipuga)' teritunud tipuga; iiļemised ļehed al.umistest väiksemad, vähern
lõhestunud, rootsuta, kuid lühikese, kileja äärisega ļühikarvase tupega.
Liitsarikad karvaste, kuni l5 cm pikkade kiirtega; tipmised liitsarikad teistes,t suuremad, "umbes 20 cm ļäbimõõdus, |2-_20 (40) kiirega. Katis koosneb
rohketest, sageli sulgjalt lõhestunud suurtest rohtjatest lehekestest, mis on
hiljem allapoole Suunatud. osakatis on moodustunud rohketest süstjatest
lehekestest, mis on pisut kileja terve servaga' Tupe tipmed tömbid, kolmnurkjad. Kroonlehed valgęd, peaaegu ümardunud, kuni 3 mm pikad, sisemisel pinnal papillidega. Emakakaelad niitjad' ümmarguse suudmega,
Štülopoodiuūiist pikemad, hiljem laiaļi lroiduvad. Ķarpofoor aļuseni kaheks
įõhestunud. Viljad ktrni l cm pikad j,a 6 mm laiad, 'tömbid, paljad, suurte
õõnsate, pisut täkiliste roietega, kahvatud, peaaegu valkjad,
Seni meil leitud Ahja jõe järskudel kallastel Ķiidjärve ja Taevaskoja
vahel ning veel seitsmeļ leiukohal Eesti kaguosas (Eor): Võhandu jõe
kõrge kalda veeruļ sarapuuvõsa all (Leevi ligidal), Meelva raba ning
Meenikunnu ja Lagesoo raba vahelistel soosaartel pärnalisandiga kuusesegametsades, orava raudteejaama lähedal Samasugusel kasvukohal ning
Veriora ligidal,haabadega künka nõlval (3B. joon.). Üļdiseļt näib roidputk
eelistavat kasvukohti jõg9d9 kõrgematel kaļlastel ning salutüüpi kuusesegametsades. Võhandu jõe kaldal on roidputke kaäslasliikid'eks MeĮįca
nįĮtans, MeĮampųrum paĮonicum, Actaea spicata' ThaĮįctrum aquiĮegif oĮium,
Adoxa rnoschateį,įįna jt. ļ Taim eelistab rriisket, vähevarjulist ning lubjarikka savika pinnasega kasvukohta. Haruldane.
Üldlevik., NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndis (Ülem- ja Kesk-Dnepri
ning Ülem-Dnestri valdkonnas), kus kasvab meįsades ja .põõsastikespkandinaavias (Ida-Rootsis), peamiselt aga Kesk- ja.ka l.õuna-Eūroopas,
Balkani poolsaarel. Kesk-Euroopa mägedes kuni l600 (l800) m kõrguseni..
. Selle põhiligelt montaąnS9 liigi sage esinemine jõgede ją,ojade kallastel on seletatav asjaoluga, et õhurikaste õõnsuste tõttu levivad viljad voo-

lGerr,. pI. Umbelļ.

,

l

K. Eichwald, Eesti Loodus i936' 5, ning M. Kask
Toimctised, bioloogiline seeria, 1958, 2, ja.1959, 2.

ja L. Viljasoo' Eesįi. NSV TÄ
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leiukohad Eestis'
38. joon. Austria roidputke (PĮeurospermutn austrįacum)

ka
lavate vete kaudu, ujudes pinnal. Nähtavasti on Sellest põhjustatud
ka
samuti
Eestis,
ulatuslikud lüngad tri." Įevikus madaļikel. Leiukohad
Ida-Rootsis on taime üldareaaļist isoleeritud'
4. triibus Ammįneae Koch, Umbell. l 14. LB24. - Õied mõlemasuguli_
tipmed kas
sed, väga harva ühesuguĮised ning taimed kahekojalised; Tupe
įa.įi ,i"n.nud või pLirduvad hoõpis. Kroonlehed ovaalsed võivõiäraspidi_
padja.iiāuiua; sissepoole įoordrnud tipuga. Stülopoodium koonusjas
lapik'
pisut
külgedelt
piklikruljas,
kujuline. ViĮi ümard'unud, munafas või
võį
ümardunud
ristlõikes
otikaigud vagude kohal i-ņ-kalpa, Enāosperm
viisnuikjas. Ēerikarp paljas, karvanē või ristvoļtidega'

L'
- BupĮeuųumI
L. SP. Pl. 236. 1753.

13. perekond jänesekõrv

poolUhe- ja mitmeaastased paljad rohttaimed või (väljaspool Eestit)
põõsad, harvemini iģihaljad põõsad ja poolpõ-õsad .(Vahemeremaadei)
į.ru"t.llehtedega. Aūmisįa Įeired sageli rootsudega, ülemised rootsudeįa
ühesugu_
või varrega talituo. Õied mõlemasugulised; harva.nende seas ka
ja
punakad
pruunid,
vahel
lisi (isasl) õisi. Kroonlehed enamrrīi koļlr..d,
terveservalised
rohekād, ümardunuÖ uoi a.rrpidi'kolmnurkjad, enamasti
ja paljad, harvemini hambulised ja seljal papillidega; nende tipp on sisse.

I
90

bupĮeuron (kr. k.)

*

,i

ühe tundmatu.taime nimetus,antiikkirianikel'

poole pöördunud, vahel tanujas. Õisikud (sarikad) enamasti hästi arenenud, harva redutseerunud kuni ühe sarikakiireni. Katįs enamasti olemas'
osakaįįsed esinevad alati' Stülopoodium Įame. Emakakaelad üsna lühikesed' Viljad kerajad, munajad võį lineaalsed, külgedelt ļamendunud, paljad,
siledad või kortsulised. osaviljad ristlõikes ümardunud või viisnurkja<i,
5 kitsa, terava, vahel tiįvulise pearoidega, harvemini vaevalt märgatavate
või mitte-eristatavate roietega ja üsna laiade vagudega. Õlikäigud tava'
liselt 3- (5-) kaupa.vagude kohal, mõnikord valminud viljades nritte-eristatavad. Karpofoor vaba, aluseni kaheks jagunenud. Endosperm kommissūu_
ripoolel lame või nõgus, vahel vaoga.
Perekonda kuulub üle l50 liigi, mis on levinud põhjapoolkera subtroo_
pilises ja parasvöötmes, peamiselt Euraasias (Vahemeremaadel, Kaukaa_
sias ja Kesk-Aasias). Mõned liigid esinevad Põhja-Ameerikas, Lõun,t_
Aafrįkas, tulnukana ka Austraaļias. NSV Liidus leidub 44 lįiki, neist Eestis
kaks liįki.
Perekonna tüüpliik on BupĮeurum rotundįf oĮium L.
l. Lehed elliptilised või munajad, alumises kolmandikus varrega läbitud.
Ķatis puudub. osakatise lehekesed munajad. oįed kollased
l. Ürnaralehine jänesekõrv BupĮeurum rotundĮ|oĮium L.

-

Lehed lineaalsed või ļineaalsüstjad, pole varrega läbitud. Katis ole- mas.
osakatise lehekesed lineaaised. Õied punakad või oranžpunasņd
2. Peen jänesekõrv - bupĮeurum tenuįssįmurn L.
* l. Ümaralehine jänesekõrv BupĮeurum ratundifoĮium t L. Sp. Pl'
236. Ī753; Led.' Fl. Ross. 2: 263. -|B44-ļ846; Thell. in Hegi' Ilļustr. Fļ.
Įlitt.-Eur.5 (2): l,106. 1926; Lintsch. in Fl. URSS į6:2B3. 1950.
Bolojoon.)
(39.
Kpyr/IoJIHcTHafl'
JIacKaBIļbI.
ĀyĮilKa
o. Sinakasroheline. taim. Vars püstine, ruljas, ülemises osas harunenud, l5-50 cm kõrge. Lehed elliptilised, munajad võį ümardunud-munajad, tömbid või teritunud, alusel ümardunud ja laba alumįses kolmandikus
varrega läbįtud, enamas.ti 2,5-5 (7) cm pikad ja l,5-3 (4) cm laiad,
tipu suunas väiltsemaks muutuvad; alumised lehed piklik-elliptilised, alusel ahenenud, istuvad. Katis puudub' Sarikad (sarikakesed) väikesed;
sarikakiired, arvult 3-l0 (l5), jämedad, kuni l cm pikad, kuid erineva
pikkusega; osakatis koosneb viiest erineva pikkusega rohtjast, valkjasrohelisest, munajast, tipul teritunud lehekesest, mis on 7-10 mm pikad,
alusel pisut liitunud, sarikatest palju (3-5 korda) pikemad. Õisi sarikas
enamasti B-l2, mõnikord rohkem; nad on lühiraolised, kollaste kroonlehtedega. Viljad tumepruunid, 2,5_3 mm pikad, peenikeste, nõrgalt eenduvate roietega, peenelt konarļike vagudega. Õlikäigud hiljem kaovad.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis leitud juhusliku tulnukana Pärnu linna karjamaalt me{eranna
lähedalt (A. Remmel). Vanematel andmeteį leitud ka Võru juures umb_
rohuna. Haruldane. (40. joon.)

ļ

rotundifoĮtun' (lad.

k.) _

ümaralehine.

9Į

c

_

õitsev taim (orig.), ö

_

rotuntlif oĮiwnj:
õis,

, Üldlevlk- NSv Liidus Euroopa'osa:'kesk- (Leedus haruldane) ja lõunavõöndis; Kaukaadias; Lääne:Siberis, Ķaug:Idas'ja Kesk"Aasias; enamasĮi
umbrohuna' põldudel, jäätmaadel ja asuštatud kohtades. Skandinaavias
(lõunaos.as), Kesk- ja atlantiļises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike.
Aasias; Įraanįs (lääneosas), tulnukana Põhja-Ameerikas1 iā Austraalias"
y2

Į

į
t

40. joon. Ümaraļehise jänesekõrva (BupĮeurum rotundĮfolium) leiukohad Eestis.

:l

2', Peen jänesekõrv _ Bupleurum tenuįSsįmum ' L. Sp. Pl' 238. l753;
Led. Fl. Ross. 2: 261. 1844-1846; Lintsch. in Fl. URSS 16: 344. 1950.
B. tenuįssįmum ssp. eu-tenuįssįmurn TheI|. in Hegi; Il'lustr. Fl. Mitt._Eur.
5 (2): lllB' 1926.
ToHįIaüuan' (4l' joon')
- Bono4ytuKa
.
Õrn
sinakasroheline
taim.
Vars peenike, enamasti alusest alates
o
harunenud, püstine, ülemises osas neĮjakandiline, 30:50 cm kõfge. Lehed
terved, lineaalsed või lineaalsüstjad, paljad,2-5 cm pikad ja 2-3 (4) mm

laiad, ogatipuga' harvemini tömbid, peaaegu rööbiti kuLgevate roodudega;
alumised lehed rootsul<s ahenenud, ülemised rootsuta. Tipmised sarikad
,enam'või vähem arenenud raagudel, kuni 2 cm pikkade kiirtega (viimased
erineva pikkusega). külgmised sarikad Ļeaaegu või täiesti raįudeta, l.-3
lühikese kiirega. Katise moodustavad 3---5 erineva pikkuŠega (3-l0 mm)
lineaalsüstjat, teritunud, 3 rooga Įehekest, osaka,tise ' aga 5 enamasti
lineaalset, 3-6 mm pikkust, sarikakestcst tavaliselt pikemat hambulise
servaga lehekest. Sarikakesed 3-5-õielised. Kroonļehed väga väikeserl,
punakad või punakasoranžid. Viljad munajaskerajad, 2-3 mm pik3d,
pruunikad, hästi eristatavate, pisut lainjate teravate roietega, vagude kohal
konarlikud. Õlikäigrrd vagude kohal 3_kaupa' kommissuuril 4-6_kaupa,
sageli rasl<esti eristatavad
Õitseb juulis, augustis.
vanema kirjanduse andmetel Eestis leitud saaremaal (Kihelkonna

|

įenuįssįtrlum (lad' k.)

--

kõige peenem, peenim
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4l. joon. Peen jänesekõrv (Bupleurum tenuĮssĮmum\: a _ laim (orig.)'
leht, c _ vili, d _ seemnise ristlõige.

Ö

_

o

kroon-

ümbruses Rootsikülas), hilisemal ajal Sõrve poolsaare tipul mere ääres
rannaniidul (E. Lellep). Väga haruldane, soolalembene taim. (42. joon.}
ÜIdlevik. NSV Liidus peamiselt Euroopa-osa lõunavööndis ja Kaukaa_
sias; kasvab sooldunud pinnasel, kuivadel kohtadel. Lõuna-Skandinaavįas
94

42'.ioon' Peene jänesekõtva (Bupl'eurum teiuįssimurn'1 leiukohad Eestis.

(Lõuna_Rootsis ja Taanis), Kesk- ja atĮantilises Euroopas (välja arvatud
Alpid), Vahemeremaadel, Väike_Aasias. Haloiüüt, levinud peamiselt Vahe_
meremaade rannikualadel, ka Põhja- ja BaĮti mere randadel, sisemaal
sooldunud pinnasel ja ka liivikutel.

14. perekond seller
Apiumt L.
L. Sp. Pl. 264.- 1763.
Kaheaastased, kultuuris ka üheaästased. rohttaimed sulgjate lehtedega.
Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed valged, rohekad või puna_
kad, ümardunud või munajad, südaja alusega, tipul üsna nõrgalt pügaldunud ja pisut sissepoole pöördunud. Stülopoodium lamekoonusjas. Vili
ümardunult munajas, külgedelt pisut lamendunud; seemnised peaaegu
poolümmargused, sageli pikkusest laiēmad, ristlõikes ümardunud-viisnurkjad' 5 tömbi, vähe eenduva roidega. Õlikäigud suured, vagude kohal üksikuIt, kommissuuril 2-kaupa. Ķarpofoor ļõhestumata või ainult tipuosas
kaheks lõhestunud. Endosperm kommissuuril peaaegu ļame.
Monotüüpne perekond, esineb Euroopas, Aasias (Väike-Aasiast
Indiani) ja Aafrikas (lääne- ja põhjaosas) nii spontaanselt kui ka kultuuris; Ameerikas jm. kultuuris ning metsistunult.

I Tõenäoliselt kreekakeelsest sõnast apion _ pea; antiikajal ehiti võitjaid selle taime
lehtedest pärgadega. Tuletus sõnadest apis (lad' k.) _ mesilane (kes külastab taime
meelsasti) või keldi sõnast apon _ vesi (taim eelistab niiskeid kasvukohti) on väheln
tõenäoline.
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Seller, aedseller * ApĮum gratleoĮens 'L.Sp.Pl.264. 1753; Led.
Fl. Ross. 2: 242.lB44-l846; Więd. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curl. l57. lB52; Thell. in Hegi, Iļlustr. Fl.'Mitt.-Eur.5 (2) : ll42. 1926;
Schisclrk. in Fl. URSS t6:37l. 1950; Pēt. in Latv: fl.3: 380. 1957.
- Seseļi
graaeoĮens (L.) Scop. Fl. carn. ed. 2. 1:2|5. |772.
S. Apium Roįh, Tent.
Fļ. Germ. 1: l2B. l7BB'
Sęį'įnum graueolens (L.) E. H. L. Krause in
Sturm, Fl. Deutschl. ed.2. l2:38. l904 _ Cell4epeü naxyuntä,
o, o.- Taiņ paljas, tugeva, vürtęise lõhnaga. Juur kultuuris jāme'
nenud, lihakas, ümardunud' Vars püstine, harunenud, vaoline, sagėli õõnes,
30-80 cm kõrge. Juurmised lehed pikkadel rootsudel; esimesed ļehed kolmelõhesed, jä.rgmised lehed sulgjad nagu varrelehedki, ülemised varrelehed vahel vastakud, nende lühike tupp valge kileja äärisega; juurmiste
lehįede sulglehekesed ümardunud, tömbi alusega, kolmeks hõlmaks lõhestunud, teravahambalise servaga; varrelehtede sulglehekesed kiilja alusega,
samuti kolmelõhesed, nende serval.teravad valkjad kõhrjad hambad. Sari_
kad rohkearvulised, väikesed, lühikestel raagudel, 6- 'l2 palja kiirega.
Katis ja osakatis puuduvad. Kroonlehed valged, väga väikesed, umbes
0,5 mm pikad. Viljad 1,5-2 mm pikad ja peaaegu niisama laiad.
Õitseb enamasti teisel aastal juulis, augustis.
Eestis ainult kultuuris; kasvatatakse sageli aedades mitmete sortidena.
Eelistab toitainete- ja lubjarikast paraja niiskusega pinnast; jahedamatel
ja niiskematel aastatel on parema kasvuga kui päikesepaistelistel ja kui*
vadel. Seemned idanevad väga aeglaselt.
Üldlevik. NSV Liidus spontaanselt Euroopa_osa lõunavööndis, Ķau,
kaasias ja Kesk-Aasi.as, kasvades mererannikuteļ ning sooldunud pinnasei;
sageli ka kuļtuuris. Nii spontaanselt kui ka kultuuris Skandinaavia lõuna.
osas, Ķesk_ ja atlantilisįs Euroopas, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias,
Põhja- ja Lõuna-Aafrikas. Kuļtuuris ja metsistunult Põhja- ja LõunaAmeerikas, Austraalias, Uus-Meremaal jm.
Majanduslik tähtsus. Vahemeremaade idaosast pärinev, laialdaselt tuntud köögivilja- ja maitseainetaim; salatina kasutatakse peamiselt jämenenud juuri või leherootse, toidulisandina nii juuri kui ka lehti. Juured sisal.
davad 84% vett, 0,25-0,39% t'asvaineid, 0,77/o suhkrut, 7,7-||/o lämmastikuvabu ekstraktiįvaineid, I-1,4B% lämmastikuühendeid, 0,B4_
1,4670 tuhkaineid ja umbes 1,5% toorkiudu. Viljad sisaldavad 2-B%
eeterlikku õli (oĮeunl Apii), mille peamiseks koostisaineks on limoneetr
(60%). Õļi kasutatakse vürtsina konservide valmistamisel.
Selļer on väga vana kultuurtaim. Teda tundsid egiptlased, kreeklased
ja roomlased vanaajal nii maitseaine- kui ka ravimtaimena (reuma jt.
haiguste puhul). Juba:Diosl<orides ja Plinius eristasid spontaanselt esine:
vat ja kultiveeritavat selļerit. Euroopas on seļlerit kasvataįud alates keskajast, tänapäeval on ta üks tavalisemaid kultuurtaimi'

A l.

l

Ladinakeelsetestl sõnadest grauis'

lõhna tõttu).
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-* tugev,

'rasl,.e,

oļens

*

l.õhnav' (taime tugeva

Kõige laialdasemalt, ka Eestis, on kultuuris levinud jämenenud juurega
teisend j u u r s e l l er
(Milļ.) DC.,(.4. ra,pq,ceumMįll.),
- var. rapaceurĪį
mida kasvatatakse rohkearvuliste
sortidena. Harvemini kasvatatavad on
lehtseller - var' duĮce (Mi|l.) Pęrs. ĮA. duĮce Milļ., A. graueoĮens
var. satįaum Gaud.)
leherootsud pikenenud, püstised, sõödavad, juui
peenike, mittesöödav, -ja f. secaĻįnurrl Alef.
- krässus lehtedega (tarvitatakse ainuļt lehti). Viimane vorm on lähedane areaali piirides spontaanseĮt
levinud, eriti rannikuteļ kasvavale lähtevormile var. graaeoĮens (var'
sgĮuestre C. Presl, var. marįtįmum Dumort.\.

i5'

perekond petersell

PetroseĮįnurnĮ
Hitl, Brit. Herb.-424. 1756.
Apium L. Sp. Pl. 264. 1753, p. p.

Hill

Kahe-, harva üheaastased paljad rohttaimed kaheli_ või kolmelisulgjate
Įehtedega. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed rohekaskolļased
või valkjad, alusel südajad, võrdlemisi pika sissepoole käändunud tipuga.
,Katis koosneb vähestest, osakatis rohketest lehekestest. Stülopoodium lühi_
koonusjas. Emakakaelad ümmarguse suudmega. Ķarpofoor peaaegu aluseni kaheks jagunenud. Viļi munajas või piklikmunajas, külgedelt pisut
:lapik; osaviljad kommissuuril pisut ahenenud, 5 peene kitsa roidega; õlikäigud vagude kohal üksikult, kommissuuril 2-ka'upa. Endosperm (rist_
Jõikes) mõhupoolel lame.
Perekonda loetakse 3 või 4 įiiki, mis on levinud Euroopa lääne- ja
lõunaosas; üks liik nendest on maitseainetaimena kultiveeritav peaaegu
kogu maailruas.

A l' Aedpeterse|l Petroselįnunt crispurn, (/Vlill.) Airy_Shaw in Kew
Bull.'256. l93B; Nym. -Consp. Fl. europ. 309. 1879, pro syn.; Schischk. in
Fl. URSS 16:374. ļ950; Pēt. in Latv. fl.3: 382. 1957.- P. hortense Holfm.
Gen. pl. Umbelļ. ed' 2. l63. lB16, nom. nud.; Thell. in Hegi, Iļļustr. Fl.
Mitt.-Eur. 5 (2): l l55. l926.
(Milļ.) Schinz et
- P. hortense var. crispum
H. Woļfl in Engl. Pf lanzenr. 90: 69. 1927.
Keller
P. Thoermeri Weinm.
in Buļl.- Soc. Nat. Mosc. 7: 60. lB37; Led. Fl. Ross.- 2: 242. ļ844-1846. _
Apium PeįroseĮįnanl L. Sp. Pl. 264. 1753''
- A. crispum Mill. Gard. Dict.
ed. B. no 2. 1768.
Seļįnum Petroseįįnum (L.} E' H. L. Krause in Sturm'
- 12: 4l.1904. .- flerpyruxa KyĀpflBaf.
Fļ, Deutschl. ed. 2.
o . Taim,vürtsise lõhnaga. .Jrrur käävjas, sageii jämenenud, ļihakas,.
Varsi enamasti mitu; nad on keskkohast alates harunenud, (30) 60-,,
l00 cm kõrged, iļmuvad. teisel aastal; külgharūd sageli vastakud, tipmisesį ļiitsarikast kõrgemale ulatuvad. Lehtede pealmine pind läikiv;, juur.
mised lehed ja alumised varreļehed pikkadel .rootsudel, üldkujult kolmr!"
nurkjad, enamasti kahelisulgjad; viimase, s. o. enamasti teise järgu sulg_

,

1 Kreekakeelsetest sõnadest petros
pärg; petroseĮinum
selįnum
- kivi,
pimetus Dioskoridesel' kuna taime kasutati
pärgade valnristamisel.
2 crispum (lad. k.) _ kähar, krässus.
? į]esti NSV

floora

-

taime
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lehekesed äraspidimunajad, alusel pisut kiiljad, kolmeli_sulglõhised. lfrhi_
dalt teritunud või tömbid, sügavalt hambulise Servaga; hambad lühikese.
valkja ogaotsaga; ülemised varrelehed valgeääriselise tupega; vähem
jagunenud, terveservaliste kitsamate tipmetega, sageli ainult kolme_ või
viielõhesed. Liitsarikad pikkadel raagudel, l0-20 enam_vähem ühepikkuse
palja kiirega. Ķatis koosneb ühest või kahest lehe'kesest, osakatis 6_8:
lineaalsest või naaskeljast lehekesest. Kroonlehed 0,75 mm pikad. Vili
laimunajas, alusel peaaegu südajas, 2,5-3 mm pikk ja umbes 2 mm lai,
hallikaspruun või pruunikas. Endosperm ristlõikes laitreerjas, kommissuuril pisut nõgus.
Õitseb juulis, augustis.
Aedades peamiselt maitseaine-, harvemini köögiviljataimena, harva
kultuurist metsistuv. Eelistab toitaineterikast niisket pinnast, kannatab,
poolvarju.

Üldlevįk. Peaaegu kogu NSV Liidus (välja arvatud Kaug-Põhi) kul_
tuuris ja kultuurist metsistunuļt. Euroopas Norrast ja Islandįst alates
kultuuris. ja metsistunult, lõunaaladel kodunenud. Spontaanselt esineb
arvatavasti Lõuna-Euroopas (Sardiiniast ja Dalmaatsiast Kreekani) ning
Põhja-Aafrikas (Įlarokos, Alžeerias, Tuneesias); kultuuris ja metsistunuįt
Ameerikas, Aafrikas, Aasias ja Austraalias. Peterselli kui vana kultuurtaime algkodumaa piire on raske määrata.
Majanduslik tähtsus. Peterselli kultiveeriti juba vanaajal, peamiselt
ravimtaimena. Alates 16. sajandist sai ta Euroopas laialdaselt tuntults
maitseaine_ ja ka köögiviljataimena. Kuļtuuris on ta juur kuni l5 (20) cm
pikk ja kuni 5 cm läbimõõdus. Kasutatakse nii juuri kui lehti. Haljad
taimeosad sisaldavad B5/o.vett, absoluutsest kuivainest arvestatult 3,6670

lämmastikuühendeid, 0'7570 suhkrut, a,77% rasvaineid, 6,69% lämmastikuvabu ekstraktiivaineid, |,45% toorkiudu, |,86% tuhkaineid ja vähesel hulgal (kuni 0,08/o) eeterlikku õli. Viljad sisaldavad 2-6% eeterlikku õļį
ļoĮeuru PetroseĮini), mille peamiseks koostisaineks on apiool (CrrHrzoa)"
Vilju (ka lehti) kasutatakse meditsiinis diureetilise vahendįna vesitõve
ja neeruhaiguste' ka seedehäirete ja emakaverejooksu puhul. Viljades on
toimeaineteks apiool ja müristitsiin, mis soodustavad diureesi ning tõstavad emaka ja soolestiku toonust

Kultuuris eraldatakse
var.foĮiosurz (Alef.) K. Eichw. lehtpetersell *. juur peenike,.
kõva, kasutatav ainult maitseainena, samuti nagu lehed; kultiveeritakse
paljude sortidena;
var. tuberosum (Bernh.) K. Eichw. -- juurpe,tersell
- juur
jämedam, lihakas, kasutatav ka köögiviljana; lehed on samuti kasutatavad;
kultiveeritakse mitme sordina.
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16" perekond mürkputk -- Cicutal Ļ
L. Sp. Pl. 255. 1753.
- Cįcutarįa' Lam. Fl.
franę. 3: 445. 1778'
Mitmeaastased rohtjad soo- ja veetaimed kaheļi_ või kcllmelisulgjate
Iehtedega. Õied mõļema-, osalt ühesugulised (isasõied). Tupp hästi eristatavate kolmnurkjate tipmetega. Kroonļehed valged, äraspidimunajad, ahenenud aluse ja sissepoole käändunud kitsa tipuga. I-iitsarikad rohkearvuliste kiirtega. Stülopoodium padjakujuline. Emakakaelad pikad, peenikesed,'ümmarguse suudmega' hiljem allapoole kaardunud. Ķarpofoor vabil,
kaheks lõhestunud. Vili ümardunud, kiilgedelt pisut lapik, pikkusest laient;
seemnised kommissuuril ahenenud, kokku tõmbunud (selle tõitu näib vaļminud vili kahepoolmeline), 5 lameda, võrdlemisi jämeda ja tömbi pearoidega (äärmised nendest mooclustavad trsaviljade serva) , ristlõikes
tömbilt viisnurkjad. Õlikäigud vagude kolral (siin suured, laiad) üksikuit,
kommissuuril t- või 2-kaupa. Endosperm ristlõikes peaaegu ümardunud,
mõhupoolel pisut lame. Mesokarp käsnja struktuuriga.
Perekonda kuulub umbes 20 ļiiki, mis esinevatt põhjapoolkera parasvöötmes, peamiselt Põhja-Ameerikas. Aasias ja Euroopas on laialdaselt
levinud üksainus liik, mis kasvab ka NSV l-iidus, Eesti kaasa arvatud, ning
ühtlasi on perekonna tüüpliik.

l. Harilik mürkputk - Cįcuta aįrosa' L' Sp. Pļ. 255. 1753; Led. Fl.
Ross.2: 241.1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 156. 1852; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): 1164. 1926;
Schischk. in Fl. URSS 16: 376. 1950; Pēt. in Laįv. fl. 3: 3B4. 1957.
- SeįĻ
num aįrosum (L') E. H. L. Krause in Sturm, Fļ. Deutschl. ed" 2. |2: 44.
1904. *- Bex n4onnrur?. (43. joon.)
4'

Taim paljas' Risoom jäme, muguljas, munäjas kuni piklik, sügisc'l
õõnes, ristvaheseintega üksikuteks osadeks (kambriieks) jaotunud, narmasjuurtega. Vars ümardunud, püstirre või tõusev, peenelt vaoline, õõnes, ülemises osas harunenud, 60-l00 (l50) cm kõrge, alurnistel sõlmekohtadtll
juurduv. Lehed suured, kaheli- või koļmelisulgjad, alrrmised pikkade õõrr'
sate rootsudega, ülemised lühikeste rootsudega või tupega; lehtede viimase järgu sulglehekesed (tipnred) süstjad kuni lineaalsed, teritunud
tipuga, enamasti teravaļt saagja, vahel peaaegu terve Servaga' 2_l0 mm
laiad; üļemised lehed välrem jagunenud, väiksemate sulglehekestega. Liitsarikad kumerad, (10) l5-20 (25) kiirega; osakatise moodustavad 8-l2 kitsast, hiljem allapoole suunatud lehekest, tnis on osaõisikuist (sarikaist) lühemad. Kroonlehed valged, peenelt papillilised, äraspidimunajad,
kuni l mm pikad, tagasikäändunud tipuga. Viljad laimurrajad, peaaegu
ümardunud, lamedate tömpide roietega, kuni 2 mm pikad, pruunikad; osaviljad raskesti eralduvael; pearoided täidetud hõreda õhurikka koega, mis

l

Arvatavasti kreekakeelsest sõnast hįeįn *'õõnes, krrna laime vars on õõnes

2 uįrosa

(lad. k,1''l',. mürgine.
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43.

joon. Harįlik mürkputk (Cicuta uirosa): c
ülemine osa' įr -- muguljalt jäme- taime
seemnise ristlõige. (a ja b
orig.)
nenud'rišoįrmi pikilõige' c _ õis, d'-- vili, e

-

-

soodustab veepinnal ujumist; endosperm sisaldab rasvaineid, aleurooniteri ja kalįsiumoksalaadi kristalle.
pitseb juulis, augustis.
, Veekogude soostunud kaldaosaS, sa$eli kinnikasvavate järvede ja tii_
kide ääres, soodel ja lodudel, mudastes kraavides; taime alumine osa on
ęnamasti vees. Moodustab vahel suuri kogumikke. Peamiselt mandriosas"
kus on võrdlemisi sage. Tihti on kaaslasliikideks Tgp'ha ĮatifoĮia, Phrag'
mįtes communis, Acorus caĮamus, Mųosotis paĮustris, EquĮ'setum'' Įimosum,
Carex pseudocųperĮ'ls, C' rostrata jt.
Üldlevik. NSV Liidus Arktikas (Anadõri ümbruses), peaaegu kogu
Euroopa-osas (välja arvatud Krimmi poolsaar), Kaukaasias (Abhaasias;,
Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas ja Kesk-Aasias; enamasti madaļmikel,
kus kasvab soodeļ ja veekogude kaļlastel, ka lepikutes. Skandinaavias,.
Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Baļkani poolsaarel (harva), Mongoolia:;,
Hiinas ia Jaapanis.
Majanduslik tähtsus. Kuuļub meie kodumaa . mürgisemate taimerle
hulka. Risoomi vigastamisel eritub aromaatset kollast, õhu käes tumenevat,
kiiresti toimivat mürgist vedelikku; nii inimestel kui loomadel'põhjustab
see ränga mürgituse ja isegi Surma' kui ei rakendata vastuabinõusirl"
Risoomis ja juurtes, vähemal määral ka haljastes taimeosades on'peamisįeks mürkaineteks vaikaine tsikutoksiin (CuHz'oz) ja alkaloid tsikutool
(cr7H22o).

Viljad sisaldavad kergesti lenduvat eeterļikku õli (l,2%), milr\e peamįsteks koostisaineteks,on kuminool ja tsümool ning terpeenid. Haljad
įaimeosad on selleri lõhnaga; varem kasuįati neid meditsiinis mitmesuguste haiguste puhul (reuma, köha jne.). Rahvameditsiinįs kasutatakse
(salvina ja tõmmisena) välispidiselt mõnede nahahaiguste' reuma ja
podagra raviks.

Mürkputk varieerub üsna tugevasti mitmete tunnuste, peamiselt sulglehel<este kuju ja suuruse poolest. Eraldatakse
viimase järgu sulglehekesed
var. aįrosa (var. c/assica Koso-Polj.)
(tipmed) süstjaslineaalsed, 4-5 cm pikad ja 6_l0 mm laiad; tüüpilint:
vorm taime kogu areaali piirides, sagedaim ka Eestis;
var. tenui[o/ia (Froel,) Koch Ivar. angustif olia (.Kit.) Schube]
- taim
nõrgem, sageli ainult 45-50 cm kõrge; viimase järgu sulglehekesed (tipmed) lineaalsed, kuni 3 mm laiad, hõredalt saagja kuni peaaegu terve
servaga; esineb Eestis hajusalt, näit, Kärdes, Ęoodil, Ilmatsalus, Pühajärvel jm.; kasvab soos;
var, Įaįįsecla Čel. _ taim tugev; viimase järgu sulglehekesed (tipmed)- suured, pikliksüstjad või silstjad, l'0-l2 cm pikad ja kuni 2;5 cm laiad, sügavalt saagja servaga. Eesįį
territooriumil esinemise kohta ei oļe kindlaid andnreid.

l0t

17. perekond sirpputk

*

FaĮcarįa

l

Fabr

Fabr. Enum. pl. LleĮmst. 34' ļ759' nom. cons-

Ülie_ kuni mitmeaastased rohttaimed tervete või kolmetiste, enarnastį
aga kahelikolmetiste saagjaservaliste lehtedega. Õied mõlemasuguli9ed,
harvemini osalt ühesugulised (isasõied). Tupe tipmed mõlemasugulistel
õitel lühi-kolmnurkjad. Kroonlehed valged, äraspidimunajad, sissepoole
pöördunud pügalclunud tipuga. Vili piklik, kitsas, külgedelt lainendunud;
seemnised viie tömbi jāmeda roidega, niitjad õlikanalid vagude kohal
üksikrrlt, kommissuuril kahekaupa. Endosperm mõhupoolel ristlõikes lame.
Perekonda kuulub 5 liiki, mis on levinud Kesk-Euroopas, Vahemeremaadeļ ja Aasias (Siberis, Ķesk- ja Väike-Aasias). NSV Liidus esineb

3 ļiiki.

*' l. Harilik sirpputk
- Faįcarįa sįoįdes 'ž (Wib")' Asch. Fl. Prov,
Brandenb.24l. l864; Schischk. in Fl. URSS l6: 383. l950. *- Ī;. uuĮgaris
Berrrh. Syst. Erf' Pfl. 176. l800; Thell. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2):
ll77.1926. _- F. Rįaįnl Host, Fl. Austr. l: 3Bl. lB27; Led. ITl. Ross. 2:245
1844-1846; Wied. et Web. B'eschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 157.
_
1852.
- Sįum Faįcarįa L. Sp. Pl. 252. 1753' DrepanophgĮĮunl sįaįdes
Wib. Prįm. Fl. Werth. Į96. 1799 -* Pesaķ ttopyuefiuaxoņķtü' $a. ja 45.
joon.)

Et taimel on

omadus moodustada juuriel kõrvalputtgi,
võib ta esineda ka mitmeaastasena.'Juur tugev, käävjas, valkjas. Tainr
pisut hallikasroheļine. Vars ruljas, peenelt lįihikarvane kuni peaaegu paljas, ülemises oSaS paljas, 50_-80 cm kõrge. Lehed pistrt nahkjad; juurmįsed lehed ļihtsad, sageli aga kolmetised, pika rootsuga; alumised varre_
lehed koļmetised, sageli kalrelikolmetised, l5-25 cm pikad, aļusel kitsa
pikliku tupega; ülemised lehed väiksemad, sageli airrult kolmetised, kitsa
tupega; esimese järgu lehekesed pika rootsuga, teise järgu lelrekesed vahcl
pisut sirpjad, rootsuta, keskmine sageli ülemises osas kolmejagune, külgmised terved või kahe- või kolmejagused; viinrase järgu lehekesed pikliklineaalsed, üļemisteį lehtedel vahel süstjaslineaaļsed, 5*-l5 (20) cm pikad
ja (3) 5-l0 mm laiad, tihedält iring ieravalt saagja servaga;irambad
kõhrjad, ogaotsaga' Liitsarikad rohkearvulised, väikseĪnacl, 5-l0 (l2)
sileda, peaaegįļ ühepikkuse kiirega. Katis ja osakatis koosrrevad 4*_8
lineaalnaaskeljast erineva pikkusega lehekesest. Emakakael peenike, piklik. viįi pikliklineaalne, 3_4 min pikk, osaseemnised ristļõikes tömbilt
viieļ<andilised, külgmised roided moodustavad nende Serva. Karpofoor peenike, aluseni kahejagune.
Õitseb augustis, septembris.
Jtthuslik tuļnukas. Kogutud l958. a. (o. ojaveeI') Į{apla rajoonis, Eesti
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurįmise Įnstituudi Kuusiku

o, o, 4

l

z
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|atx (lad. k.) -- sirp, faĮcatus _ sirpjas.
sįoįdes (ļad. k.) * Sįum'i sarnane.

C

*

ö

a

44. joon. I-Iariįik sir'pputk (F'aĮcaria siclides): a
d.

taime ülemine osa, Õ

_- vili (a ja -Įl _ orig.)

-.

juur, c ** õls'

45' joon. Hariliku sirpputke (FaĮcaria sioides| Iehed. (Orig.)

c
I

ļ
I

ļ

46. joon, Ftrarįļiku sirpputke (FaĮcaria sioidesJ leiukohatl Eestis.

katsebaasi rukki-katsepõllult umbrohuna, nähtavasti seemnetega SiSsetooduna. Varem leitud kcrrd niiduļt Pärnu jõe äärest Pärnu linna lähedal'
(46. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias,.
L,äāne-Siberis ja Kesk_Aasias; esineb steppides, metsaservadel, teede ääres,
umbrohuna põldudel. Lõuna-Skandinaavias, Kesk-Euroopas ja Vahemere_
maadel, Väike-Aasias ja lraanis; tulnukana Põhja-Aafrikas ning Põhja- ja
Lõuna-Ameerikas.

lB.

perekond köömen
Carum| L'
L. Sp. Pl. 263. -1753.

Kahe- kuni mitmeaastased paljad rohttaimed kaheļi-'või kolmelisulg_
jate lehtedega. Õied mõlema-, osalt ühesugulised (isasõied). Katis ja osltkatis olemas või puuduvad. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed
valged, harvemini roosad kuni punakad, äraspidimunajad, sissepooie
käändunud .pügaldunud tipuga, Stülopoodium padjataoline, lainja Servagā'
Emakakaelad pikad; peenikesed, ümmarguse suudmega, allapoole kaardu_
nud. Ķarpoloor vaba, kaheks jagunenud. Vili piklik' külgedelt pisut

I karos'

ühe sarikaliste esindaja-nimetus Dioskoridesel;
karon ja kareon (kr.' 'k.)
(lad. k.) _ nimetus Pliniusel, tuletatud nältcareįļln
nreditsiinis;
selļe seemneid kasūtati
tavasti maa-a|a Karia nimest Väike_Aasias; teiste seleįuste järgi nimetus tuletatud sõna_
Ąest kara või kar (kr. k) _ pēā''
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lamendunud; seemnised tönipide roiete ja laiade vagudega; õlikäigud
vagudes suured, üksikult, kommisstturil 2_kaupa.
Perekonda kuulub umbes 30 ļiįki, rnįs on levinud peamiselt Euroopas ja
Aasias. NSV Liidus on registreeritud l0 liiki, neist üks Eestis.
Perekonna tüüpliik on Carurn caraį L'

l.

Harilik köõrnerr *._ Carunr,caruį| L.Sp.Pl.263. L753; Led. F'l. Ross"
2:248. lB44*i846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
l58. lB52; Thell. in Hegi, lĮļustr. Fl. Mitt._Eur.5 (2): ll82. l926; Schischk.
in trļ. URSS t6: 386. 1950; Pēt. in Latv. fl. 3: 3B5. 1957. -_ SeĮįnum Caruį
(L.) E.H.L. Krause in Sturnr, Fļ. Deutschl. ed' 2. |2:407' 1904' -.- Trr,rurr
o6ķtxHogeHHnIü. (47. joon")

o , 4 . Taim paljas. .luur silinderjas või käävjas, valkjas, pisut lihakas. Vars püstine, harunenud, enamasti üļemises osas, vahel aga alusest
alates, pisut kandiline, 30-60 (B0) cm kõrge. Lehed üldkujult piklikurl,
alumised pikarooisulised, iiļemised lühikese rootsuga, mis alusel laieneb
valge kileja äärisega varreümbriseks tupeks; lehed enamasti kaheļi_, vahell
peaaegu kolmelisulgjad,6-15 cm pikad ja 2-4 (B) cm laiad; esimese
järgLr sulglehekesed rootsukeseta, munajassüstjad, teritunud, enamasti
(6) B_l0 (l2) paarina; teise järgu sulglehekesed lõhestunr_rcļ süstjaslineaalseteks või peaaegtl lineaalseteks ogatipulisteks tiprneteks, mille pik_
kus on umbes 3-7 mm ja laius ļ-l,5 mm; alumised sulglehekesed asetsc_
vac! rootsul ristina. Liitsarikacļ läbimõõdus 4*_8 cm, 8-l6 kiirega, rnis on
peaaegu piistised, erineva pikkusega. Katis puudub või koosneb l või 2 i3)
kitsast lehekesest; sarikad umbes l cm läbimõõdus, rohkearvuliste erineva
pikkusega, peaaegu püstiste kiirtega; osakatis enamasti puudub, harva on
olemas ja koosneb i--3 varakuit varisevast leirekesest. Tupe tipmed peaaegu täiesti redutseerttnud. Kroonlehed valged, harva roosakad kurri
punakad, äraspidimunajad, umbes l,5 mm pikad; nende tipp sügavalt
pügaldunud, sissepoole pöördunud. Emakakaelad teineteisest eemalehoiduvad. Vili piklik, urnbeg (3) 4-5 (6) mņ pikk ja 2"5 mm lai, mõlemast
otsast ahenenud, kandiline, pruun, aromaatne; valminud seemnised pisut
sirpjalt kaardunud, karpofoorist kergesti eraļduvad. Endosperm ristlõikes
tömbilt viisnurkjas, mõhuosas pisut andruna etteulatuv.
Õitseb juunist augustini,
Kuivadel niitudel ika suprasaliinsetel rannaniitudel ning ojade ja
jõgede lamminiitudel) ja puisniitudel, metsalagendikel ning -servadel,
aedades, elamute ümbruses, ka umbrohuna põldrrdel, eriti aga teeservadel,
põllupeenardel ja kraavikallastel; võib esineda massiliseĮt. Sageli apo_
füüdina. Eelistab sügavat huumusrikast, pisut lupja sisaldavat, parasniis_
ket savikat mulda, esįneb aga ka liivakal ja klibusel pinnasel. Kannatab
poolvarju. Sage kogu territooriumil.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa_osas aļates põhjavõöndist, Ķaukaa_
sias, Lääne_ ja lda_Siberis, Ķaug_Idas ja Kesk-Aasias; kasvab niitudel,
hõredates metsades ja nende servadel, teede ja kraavide ääres, umbI cąrļJį _ kõõmne nimetus itaalia ja prantsuse keeles, araabiakeeļsest sõnasĮ harwiįa
106
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47. joon, Į{ariļik köörnen (Carum aarui): a ia b _ įaime ülemine ja alumirie osa (orig.),
d * noor vili, d _ valmįnud seemnised karpoĪooril, e _ vilja (kaksikseemnise) ristlõigc'
; * õie diagramm.

rohuna põldudel; mägedes kuni 4000 m kõrgusel. Skandinaavias, Ķesk_ ja
atlantilises Euroopas,,Vähemeremaadel, Väike-Aasias, Iraanis, Himaalajas,
Mongoolias; tulnukana Põhja-Ameerikas ja Uus-Meremaal.
Majanduslik tähtsus. Vilju kasutatakse maitseainena peaaegu igas
majapidamises, ka mõnede kondiitritoodete valmistamisel. Noori lehti võib
tarvitada salatina. Meditsiinis on viljad (Fructus Carai'1 ravivahendiks
mao- ja soolehaiguste puhul. Köömen on hea meetaim ja sõödataim (iooiproteiini sisaldus lB-24%). Ķirjanduse andmetel parandab köömen oma
heade dieetiliste omaduste tõttu teiste taimede söödavust looduslikel karjemaadel. Viljad sisaldavad 3-7vo eeterlikku õļi, mille peamisteks koostisaineteks on karvoon (terpeenketoon, C19Hao' 50%\ ja terpeenide rühma
kuuluv limõneen (CroH,o, umbes 30%). Karvoonisisaļdusest on tingitud
köömne viljade ja köömneõli spetsiifilirre lõhn ja maitse. Köömneõli kasrrtatakse 1ikööride ja teiste alkohoolsete jookide valmistamisel, limoneeni *
parfümeerias, peamiselt seebi valmistamisel.
Köömen on väga vana kultuurtaim. Euroopas mainitakse teda keskajal
ravimina arstiraamatutes. Arvatakse, et varasemad andmed käivad Vahr:meremaadel esinenud teise sarikaliste liigi
Cumįnum cgminum L. kohta,
jooksul
peaaegu
köömen
taietiķutt
välja tõrjus. Praegus,:l
mille aga
aja
ajal kultiveeritakse köömnet laialdaselt, eriti NSV Liidus, kus on aretatud
köömne üheaastane kultuurvorm; selle saagikus on v,| ts/ha (Fl. URSS,

xvl,

1950).

llarilik köömen varieerub üldkuju poolest suhteļiselt vähe. Eraldatakse
yat" caraį (var. oulgare Alef.)
- katis enamasti prrudub või koosneb
ūhest kuni kolmest' enamasti kahest tervest naaskeljast lehekesest; Eestis
levinud teisend;
Ī. caraį
- kroonlehed valged; sagedamini esinev vorm;
Ī. atrorubens (Lange) Schube ' kroonlehed punakad; Eestis levinrr.l
hajusalt, kogutud näit. Iisaku lähedal teeservalt, Keblaste I<üla põ1dude
vahelt jm.; mitte haruldane.
Į9. perekond näär

PimpineįįaI L.

L. Sp. Pl. -2ffi. f7fi.

Enamasti mitmeaastased, mõnikord alusel puituvad, harva ühe- vijį
kaheaastased rohttaimed liht-, harvemini kuni kolmelisulgjate lehtedega.
oied enamasti mõļema-, osalt ühesugulised (isasõied). Tupe tipmed vaevaįt
märgatavad. Kroonlehed valged, harva roosakad, paljad, vahel seljaļ lültikarvased või papillidega, sissepoole pöördunud pügaldunud tipLrga. Katis
ja osakatis oļemas või puuduvad; osakatis (kui olemas) koosneb vatd
ühest või kahest lehekesest. Stülopoodium padjakujuline või koonusjas.
Emakakaelad tavaliselt pikad ja peenikesed, teineteisest eemalehoiduvad.
Ķarpofoor vaba, keskkohani või peaaegu aluseni kaheks jagunenud. Viljac
' l Nimetuse pārilolu on lõplikult selgitamata; esimestena mainivad seda Benedįctus
Crispus (7. saj.) ja Sirnon Januensis (13. saj.).
r0B

või vähem ümardunult munajad, tipu suunas ahenevad, paljad viīi
karvased; osaviljad kommissuuril pisut ahenenud, külgedelt veidi lamerr,dunud, 5 niitja, nõrgalt eenduva roidega, ristļõįkes ümardunult viisnurkjad;
õlikäigud vähemalt 2- või 3-kaupa, vahel rõngana vagude kohal; endosperm
ristlõikes seljal tömbilt viisnurkjas kuni ühtlaselt'kumer, mõhupbolel lame

-enanl

või pisut

'

nõgus.

Perekond hõlmab üle l00 liigi, mis on levinud Euroopas, Aasias ja Aairikas, eriti aga Valtemerėmaade idaosas. Neist esineb NSV Liidus 26, Eestis
2 liiki. Perekonna tüüpliik on PimpineĮĮa saxif raga L'
l.'Varred ruljad, peenelt vaolised, lehistunud peamiselt ainult aļuseļ"
Juurmised leherl enamasti lihtsulgjad, varrelehed mitmelisulgjad,
harva kõik lehed kaheli- või kolmelisulgjad (var. dissecfa). Juurmiste
lehtede sulglehekesed väga lühikeste rootsukestega või rootsukesteta,
ümardunud ning karvased
l. Harilik näär _ PimpineĮĮa saxifraga L'

Varred kandiliselt vaoĮised, lehistunud. Enamasti kõik lelred lihtsulg-

jad. Juurmistel ļehtedel vähemalt alumised sulglehekesed rootsukesega'

munajad või piklikud, paljad
2. Suur näär

-

Pimpinella rnaįor (L.) Huds.

näär _ PimpineĮĮa saxifraga' L. SP. pl. 263. 1753; I-ed"
Fl. Ross. 2: 255. iB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 159. 1852; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): 1202.
1926; Schischk. in F'l. URSS |6:427" 1950; Pēt. in Latv. fl.3: 3B7. |957. _
P. dįssecta Retz. obs. 3: 30. 1783. tab.2; Led. l. c.255; Schischk. |. c' 429.
P. hįrcįna Mill. Gard. Dict. ed. 8. no 3. 1768; Wied. et Web' l. c. l59. _
-P. ntgra
Milļ. l' c.; Wied. et Web. l. c. l59. Selįnunl PinpineĮla E. H. L.
Krause in Sturm, Fl. Deutschl. ed. 2. 12: 53. 1904. - Ee4peHeq Kaņ{Heaolrķoņltlž. (48. joon.)
4. Taim ļühikarvarre, harvemini peaaegu:paljas. Juur käävjas, enamasti
valkjas, harunenud, kaela kohal surnud lehtede jäänustega. Vars l5-45
(60) cm kõrge, ümardunud, ruljas, peenelt vaoline, harunenud, lehistunud
peamiselt ainult alumises osas (lehed kodarikuna). Alr-rmised lehed harilikuļt lihtsulgjad' rootsudel, l0-_20 cm pikad (koos rootsuga); sulglel-rekesed enamasti munajad või ümardunud, peaaegu või täiesti rootsukeseta,
tömbi tipuga ja sisselõikunult hambuļised, tipmine ļeheļ<e sageli
kolme lrõlmaga; harvemini alumised lēhed kaheli- või kolmelisulgjad (var.
dissecĮa); keskmised varrelehed väiksemarl, kiįsasįe, alusel kiiljate tipme{ega, kitsasteļ tuppedel; ülemised lehed väikesed, enantasti kolmeliļõhised, süstjate või Iineaalsete tipmelega, vahcl redutseerunud kuni lehetupenr.
Liiįsarikad 5-B cm läbįmõõdus, 6-l5 (20) peenikese, palja Į<iirega. ĶatĮs
ja osakatis enamasti puuduvad (osakatised harva olemas, koosnedes siįs
ühest või kahest lehekesest). Kroonlehed valkjad, väga harva roosakad,

l. Harilik

ļ09

,

e

d

48. jooņ.

(orig')'

a

Hariļik näär (PirnpineĮĮa saxifraga): a ja Ö -* taime ülemine ja alumine osa
l - Īlooį vilį, d _ valminud seemnised karpofooril, e seemnise ristlõige.

-

ļ mnr'pikad, välimisel kūljel lühikarvased. Viljad munajad, paljad,
kuni 2,5 mm pikad, üsna vähe märgatavate roietega, alusel peaaegu südajad, tipul ahėnenud. Endosperm ristlõikes seljaosas ümardunud' lookļait
kuni

kumer.

Õitseb juunist septembrini.
,Kuivadeļ ja päikesepaistelistel niitudel ja puisniitudel, loodudel, hõre'
dates sega- ja männimetsades, nõlvadel, teeservadel ja põllupeenardel,
kraavikallastel. Apofüüdina ka jäätmaadel. Sage kogu territooriumil. Väctatud pinnasel enamasti puudub, esineb sageli kergel liivakal ja klibusel
pinnasel. Kaltsifiilne liik.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, aļates põhjavöõn_
.dišt, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis (kuni Jenisseini), Kesk-Aasias
(põhjaosas); esineb männimetsades, rnetsaservadel, nõlvadel ja põldudel'
mägedes'kuni subalpiinsel kõrgusastmel. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadeļ (puudub Portugalis, Lõuna-Hispaanias
ja Kreekas)' Väike.Aasias ja lraanis; tulnukana Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Juur sisaldab eeterlikku õli (0,025-0,03a/o) ja
ebameeldiva lõhnaga mõruainet pimpinelliini (5%)' Juuri kaŠutati varern
meditsiirļis. Hea söödataim kuivadel karjamaadel.

Harilik näär varieerub peamiselt alumiste ļehtede kuju ja karvastuse

poolest. Eraldatakse peale var' saxif ragc järgmised teisendid:
var. 'dįssecta (Retz.) Spreng. (var. dissectifoĮia W-aļļr., P' dįssecta
Retz.) _-ka aļumised lehed kaheli-'või kolmelisulgjad; Eestis esineb hajusalt; kogutud mitmel kohal Tartu ümbruses, 'tapa ligidal Rutka mägedel,

Vormsi saarel jm.; üleminekute kaudu seotud tüüpilise vormiga;
vat. niģra (Mill.) Spreng. {P. nigra Mill.) - taim Suurem ning
tugevam, juurmised lehed sageli 5 või 6'paari sulglehekestega; vigastatud
juur muutub tumesiniseks; kogutud Vormsi saarel ja Saaremaal Kingissepa
ümbruses;

var. pubescerzs Mert. et Koch --varre alumine osa, ka lehed ja rootsud
selgėlt karvased; Eestis enam levinud teisend;
mär_
vaĪ.'gįabra Mert. et Koch
- taim peaaegu paljas kuni vaevalt
gatavalĮ. peenekarvane; Eestis esineb hajusalt; kogutud Narva juures lui_
detel, Vändra ja Jäneda ümbruses jm.

2. Suur näär - PimpineĮĮa maįor' (L.) Huds' Fl. Angl. ll0. 1762;
H. Wolff in Engl. Pfļanzenr. 90: 289. 1927; Schischk. in Fl. URSS 16: 43l.
P. major var. auĮgaris (Moritzi) Thell.
l950; Pēt' irr Latv. fl. 3: 3B7. l957.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): l200. l926.
- P. saxifraga vaĪ. maįor
L.Sp.Pl.264. 1753. P. magna L. Mant. 2:217.l77l;Led. Fl. Ross.2:
254. lB44*_1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 153.
1852. *-- EeĀpeHeų 6olsuroIä. (a9. joon.)
4' Juur käävjas, harunenud, ebameeldiva lõhnaga. Vars püstine,
50-80 (l00) cm kõrge, harunenud, õõnes, enamasti paljas' harvemini pee_
I

maįor (lad' k.) _- suurem, kõrgem

lįl

,d

b

ja b * taįme illenline ja aĮumine osa (orig.),
c -- õis, d _ vįįi.

49. joon' Suur rrāär (PimpineĮĮa maĮor): a

rrelt karvane' kandiliselt vaoline; õitsemisajal moodustuvad varre aļusel
külgmised lehekodarikud (järgmiseks aastaks). Lehed lihtsulgjad, paljac,
.alumised pika rootsuga, 2-4 paari sulglehekestega; sulglehekesed kuni
7 cm pikad ja 4 cm laiad, munajad või piklikud, vähemalt alumised rootsukesega, sisselõikunult saagja servaga' teritunud tipu ning kiilja alusega,
vahel enam või vähem lõhestunud, tipmine sulgleheke kolme hõlmaga või
kolmejagune; keskmistel ja ülemisteļ varrelehtedel valge kileja äärisega
,tupp, nad on kitsamad ning sügavamalt lõhestunud, üļemised ļehed väikesed, lõhestunud või peaaegu täiesti redutseerunud. Liitsarikad 9-l5 palja
,kiirega. Katis ja osakatis enamasti puuduvad; osakatis harva olemas ja
koosneb siis paarist varisevast lehekesest. Kroonlehed valged, välimised
kuni l,5 mm pikad. Emakakaelad kuni 2 mm pikad. Ķarpofoor peenike,
aluseni kaheks jagunenud. Viljad piklikud, umbes 2,5-3,5 mm pikad, alusel pisut südajad, tipu suunas ahenenud, valkjate, veidi eenduvate roietega;
seemnised ristlõikes tömbilt viiekandilised; õlikäigud vagude kohaļ enamasti 3-kaupa, kommissuuril 4-kaupa.
Oitseb juunist septembrini.
Puisniitudel, hõnedates lehtmetsades ja rrende servadel, jõgede kalļastel põõsastikes,'peamiselt mandriosas ja Muhu saarel. Kohati' (50. joon.)
Üldlevik.'NSV Liidus Euroopa-osas alates Karjalast (põhjalaiĻse 62-*
63"-st) kuni Moldaaviani, kuid puudub idapoolsetel aladel; esineb metsades,
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50. joon. Suure nääre (PimpineĮla rnaior) |eĮukoļrad Eestis

8 Eestį NSV

floora

il3

ja põõsastikes. Skandinaavias; Kesk- ja atlantilises Eurocpas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Hea söödataim, et aga esineb enamasti väheste'
isenditena, siis on majandusliku tähtsuseta.
nende servadel

Anįsum l J' Gaertn.
20. perekond aniis
J. Gaertn. Fruct. l: 102. 1788, tab. 23.
Üheaastased taimed tervete või sulgjate lehtedega. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed valged, väljastpoolt karvased. Sigimiku alrrs
järsult ahenenud. Stülöpoodium lühikoonusjas. Viljad munajad, ahenenuiļ
tipuga, ebasümmeetriļised; seemnised viie niitja roidega, karpofoorist raskesįi eraldatavad; mesokarp peaaegu kilejas; õlikäigud vagude kohaĮ 4-3'
kaupa,. kommissuuripinnal 2-4-kaupa.
Perekonda kuulub ainult 2 liiki, mįs on levinud peamiselt Vahemeremaadel. Neist üks liik esineb NSV Liidus kultuuris ja metsistr-rnuļt, Eestis ainutt
kultuurtaimena.

Ą l. Harilik aniis - Anįsum uuĮgare2 J. Gaertn. Fruct. l: t02. 17B8;.
Schischk. in Fl. URSS 16: 445. l950.
- PimpinelĮa anįsum L.Sp.Pl.26į.
l753; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): l209. l926; H. Wolff įn
Engl. Pflanzenr.90: 232. 1927.
SeĮįnum anįsum (L.) E. Il. L. Krause irL,
Sturm, Fl. Deutschl. ed.2. l2: 56. l904.
Auuc o6uķHoseĮĮHķlĮä' (5l. joon.),
Cl. Taim aromaatne, peenekarvane. Juur peenike, käävjas. Vars 20._
50 cm kõrge, püstine, vaoline, ruljas, üļemises osas harunenud. Alumisl:d
varrelehed rootsuga, ümarneerjad, hambulise Servaga' terved või hõlmiserJ;,
järgmised lehed paaritusulgjad (ühe paari sulglehekestega), kusjuures tipmisel sulglehekesel on rootsuke pikem kui küĮgmistel; veel kõrgemal, varfe
kcskel asetsevad lehed on samuti lihtsulgjad, koosnedes kolmest sulglehekesest, kuid külgmised lehekesed on äraspidi-talbjad, sageli kahe hõlm'age,
ning rootsukeseta, tipnrine'1eheke kolme hõlmaga ning rootsukesega; ülemised lehed on l<aheli- või kolmelisulgjad, kitsaste lineaaļsete tipmetega,
kitsa tupega; kõige ülemised lehed on väikesed, terved või sügavalt lõhestunud. Liitsarikad 7-|5 hõredalt karvase kiirega. Katis puudub või koosrleb ühestainsast lehekesest, osakatis
- enamasti ühest või kahest niitjast
lehekesest. Kroonlehed valged, umbes l,5 mm pikad, väljastpoolt lühikar'vased, ripsmelise servaga' sissepoole käändunud pügaldunud tipuga. Stülrlpoodium koonusjas. Ķarpofoor peaaegu aluseni jagunenud. Viljad lai- kunį
piklikmunajad, 3-5 mm pikad, iühikeste lidus karvadega; osaviljad nõrgalI
eenduvate roietega, ahenenud tipuga; õlikäigud vagude kohal sageli peaaegu rõngana; endosperm ristlõikes mõhuosas nõgus, nõo keskel andruna
pisut etteulatuv.
Õitseb juunist augustini.
I

anįson ehk anneson

taime nimeįus Plinļusel.
2 auĮgare (lad. k.)

il4

_

*

taime kreeļ<akeeļne nimetus Dioskoridescl;' anisum (lad. k.)

harįlik.

_

C

b

a

_
c_õis,d-vili.

5l. joon. lļariļįk ani'is (Anisum auĮgare); a ja b

taime ülelnine

ja alumine osa (orig.)'

Eestis kasvatatakse harva aedädes ja katsepeenardel maitseainetaimen;r.
Vahel metsistub, kuid mitte sageli.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa ļõunavööndis, Kaukaasias ja KeskAasias, kultuuris ja metsistunuļt. Peamiselt maakera parasvöötme lõuna_
aladcl' samuįi nii kultuuris kui ka metsistunult.

8.

ll5

Majanduslik tähtsus. Viljad sisaldavad meeldiva lõhnaga eeterļikku õli
aniisiõli (oteum AnisĮ), mille tähtsamaks koostisaineks' (80_90%\ on
-anetool (CroHrzo). Aniisiõli preparaate kasutatakse meditsiinis bronhiidi
raviks, ka on nąil seedetrakti motoorset ja sekretoorset funktsiooni stimuteeriv toime. Parfümeerias leiab aniisiõli kasutamist sanitaartarvete (hambapasta, -pulber jt.) tootmisel. Vilju tarvitatakse likööride ja mõnede kon-

diitritoodete valmistamisel.
Harilik aniis on juba vanaajast tuntud maitseaine- ja ravimtaimena; teda
mainivad Theophrastos, Dioskorides ja Plinius. Ravimtaimena tunti teda
juba vanasti ka Indias ja Hiinas. Taime kodumaa pole seni täpselt teada,
samuti pole saadud kindļaks teha tema lähtevanemat. Mõned teadlased
peavad taime kodumaaks Lähis-Ida või Vahemeremaade idaosa, esivanernaks aga liiki Anisutn cretįcum Calest. (PimpineĮĮa cretįca Poir.).

2l. perekond naat
L. Sp. Pl. 265.

-

1753.

-

AegopodįunzI L'
Podagraria Hill,

Brit. Herb. 406.

1756.

Mitmeaastased rohttaimed. Lehed suured, kahelikoļmetised, harvemįni
kolmelisulģjad, hambulise servaga. Katis ja osakatis tavaliselt puuduvarl'
Tupe tipmed pole eiistatavad. Kroonlehed enamasti valged, harva punakad,
äraspidimunajad, tagasikäändunud tipuga. Viljad munajad või piklik-elliptiļised, külgedelt lapikud, niitjate roietega, hästi arenenud stülopoodiumiga
ning allapoole kaardunud emakakaeltega; valminud viljades ei oļe vagude
kohaļ õlikäike, nende asemel on vilja sisekestas arenenud suurte rakkudega koekiht; endosperm'kommissuuril (ristlõikes) ļame või pisut kumer;
karpofoor kaheks jagunenud.
Perekonda kuulub väike arv liike, mis on levinud Euroopas, peamiselt
aga Aasias. Neist esineb NSV Liidus 5 liiki, Eestis üksainus liik. Perekonna
tüüpliik on Aegopodium podagrarįa L'

L

Aegopodium podagraria' L. Sp. Pl. 265. 1753; Led.
Harllik naat
Fl. Ross. 2:247.1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv'
u. Curl. |57. lB52; Thell. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur' 5 (2): |2I2. 1926;
Schischk. irr Fl. URSS 16:452' l950; Pēt. in Latv. fļ' 3: 390. |957.
- Podg'
graria Aegopodium Moench, Meth.90. 1794; Rupr. Fl. Ingr. l:436. 1860. -SeĮįnum Podagraria (L.) E. H. L. Krause in Sturm, Fl. Deutschl. ed. 2. l2:
Crrurl o6sIķHoseHruan. (52. joon.)
57. 1904.

4,

-

Vars vahel.peaaegu paljas, enamasti aga ülaltpoolt peenelt lühikar_
vane (vt. luubiga), õõnes, pisut vaoline, ülemises osas sageli harunenurl,
50-l00 cm kõrge. Lehtede alumine pind hallikasroheline; alumised Įehed
tavaĮiselt kahelikolmetised (harva esimese järgu külgmised sulglehekesed
kahetised), üldkujult lai-kolmnurkjad, l0*'20 cm pika labaga, paljad,
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Kreekakeelsetest sõnarļes! aix, tligos
Kreekakeelsetest sõnadest pos, podos

ravimina jalgade reuma (podagra) vastu,
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52. joon. Flarilik naal (Aegopodiun podagraria'1''

leht' c -.- õis, d -_-

viļi'

a

*^ tainre ülemine osa, D

(a ja ü

.-

orig.)

*

aluntine

ainult roodude kohalt tihedalt lühikarvased, eriti alumisel pinnal, 20_

40 cm pikkuse, ristļõikes kolmnūrkja rootsuga; viimase järgu sulglehekesed
piklikmunajad, teritunud tipuga, ebaühtlaselt saagjā Servaga; sulglehekesed (2) 4-7 (l0) cm pikad ja, (l} 2-5 cm laiad; tipmised pikema, külg-

mised lühikese rootsukesega, külgmised asümmeetrilise alusega, tipmised
sageli kiilja alusega ning vahel kolme hõlrnaga; ülemįsed varrelehed väik'
semad, alusel laienenud tupega, kolmetised, kusjuures külgmised lehekesed
on kahejagused või terved. Katis ja osakatis tavaliselt puuduvad (kui olemas, siis koosnevad l*3 lehekesest). Tipmine liitsarikas 20-25 kareda kiį_
rega' enamasti mõlemasuguliste õitega, umbes 7-9 cm läbimõõcįus, külgmised liitsarikad väiksemad, keskmiselt l5 kiirega, osalt ühesuguliste
(isas-) õitega; sarikad l0-l5 mm läbimõõdus. Tupe tipmed ei ole erisįą_
tavad. Kroonlehed valged, äraspidimunajad, umbes l,5 mm pikad, süga_
valt pügaldunud tipuga. Stülopoodium koonusjas. Emakakaelad pika,l,
.algul teineteisest eemalehoiduvad, viljade vaļmimisel a1lapoole käändrrnud.
KarpoĪoor ülemįses osas kahejagune. Viljad paljad, pruunikad, piklikud,
rkuni 3 mm pikad, külgedelt lamendunud' õhukese kestaga, kergesti lagunevad; osaviljad võrdlemisi teravate, madalate kollakate roietega, sirged ja
pisut kaardunud, ristlõikes peaaegu ümardunud; endosperm ristlõikes
ümardunud, mõhuosas lame, pisut etteuļatuva andruga.
Oitseb juunist augustini.
Kasvab ļehtmetsades (eriti laialehistes) ja kuuse-segametsades, nende
sihtidel, servadel ja raiesmikel, lepikutes, puisniitudel ja jõekallastel põr'īsastikes, umbrohuna eĮamute ümbruses, aedades ja parkides, apofüüdina
:kultuurmaadel. Laialehįstes metsades moodusįab naat rohurindes sage|i
ulatuslikke tihedaid kogumikke. Kultuurist mõjustatud kohtadel võib įa
'muutuda tülikaks, raskesti tõrjutavaks umbrohuks, SeSt ta paĮjuneb
ka maa-aluste võsundite kaudu. Taļub varju, arenedes varjukatel kohtadel,
tarade ääres jm. Eelįstab asukohti lämmasti'kurikastel ja parematel kar.bonaatsetel liivsavikatel või savikatel muldadeĮ paraja niiskusega. Sage
kogu territooriumil.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud AlamVolga valdkond), Krimmi poolsaarel (väga harva), Ķaukaasias,'Lääne' ja
Ida-Siberįs (kuni Jenissei jõeni), Ke_sk-Aasias; kasvab metsades ja raies_
rnikel, põõsastikes, aedades. Skandįhaavias, Euroopa keskosas, Balkani
,poolsaarel ja Väike-Aasias; tulnukana Põhja-Ameerikas. Mägedes kurri
2000 m kõrgusel, vahel isegi kõrgemal.
Majanduslik tähtsus. Noored lehed sobivad salatiks või supilisandiks.
Rohelised taimeosad sisaldavad C-vitamiini.
:
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Eestis leidub ka teisendit
var. trįbracteoįututtl (Schmalh.) Grossh.
sest. Esineb harvemini kui
var. podagraria.
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22. perekond jõgiputk
L. Sp. Pl. 25t.

-

Sįum I L.

1753, P. P.

Mitmeaastased vees kasvavad rohttaimed enamasti lihtsulgjate, harvemini osalt mitmelisulgjate lehtedega. Tupp viie naaskelja hambaga.
I(roonlehed valged, laialt äraspidimunajad, nende tipp laialt pügaldunud
ning sissepoole pöördunud. Katis ja osakatis valge kileja äärisega. Stülc_

poodium koonusjas, temast pikemate ning allapoole kaardunud emakakaeltega. Sageli puudub karpofoor näivaļt, kuna tema harud on seemnistega
kokku kasvanud (kommissuuril), harvemini aga on vaba. Viljad elliptili.;,ovaalsed, külgedelt lamendunud, nende sein vagude kohal õhuke; seemni_
sed eenduvate niitjate roietega; õlikäigud vagude kohal enamasti 2_ või
.3-kaupa, viljaseina välispinna ligidal või sügavamal; endosperm ristlõikes
mõhupoolel lame või pisut kiiljalt eenduv.
Perekonda kuulub kuni l0 liiki, mis on levinud Euroopas, Aasias ja
Aafrikas. Neist esineb NSV Liidus 6 liiki, Eestis I liik.
Perekonna tüüpliik on Sįum Įatif otium L.

l.

Sium ĮatifoĮium'L.Sp.Pl.25l. 1753; Led.'Fļ.
Harilik jõgiputk
Ross. 2:259. lB44-1846; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- rt.'
Curl. l60. l852; Thell. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (2): l2l9. l92d;
Schischk. in Fl. URSS 16: 459. 1950; Pēt. in Latv. fl.3: 39l. 1957. _
Seļinum Sįurn E. lI. L. Krause ia
S. Beruįa J. F. Gmel. Syst. 4B2. |7gl '
.Sturm, Fl. Deutschl. ed. 2. t2:3l. l904. _ flopyueüuuK IIIįIpoKoJlncrgut'r.
(53.

ja

54. joon.)
paljas, narmasjuurtega. Vars püstine, kandiliselt vaolįne, üleTaim
4.
mises osas harunenud, õõnes,70-l00 (l50) cm kõrge; varre alusel maaalused roomavad võsundid. Alumised veesisesed lehed sageļi lõhestunrrd
või kahelisulgjad, vahel niitjate tipmetega; veepinnast kõrgemal asuvarl
varrelehed lihtsulgjad, ļ5-30 cm pikad ja umbes 10 cm laiad, (2) 4 , 6 (9)
paari lõhestumata sulglehekestega; viimased on piklikud Või süstjad, alu'
sel 'pisut 'asümmeetriļised, rootsukeseta, korrapäraselt ja tihedalt peen_
saagja servaga, 5-l0 cm pikad ja l-2,5 cm laiad; alumįsed varrelėhed
,õõnsatel rootsudel, ülemised lehed väiksemad, lühikese tupega. Liitsarikarl
,tipmised, mitte lehtede vastas asetsevad, kumerad, l5_30 kiirega. Katįse
moodustavad 2-6 süstjat, teritunud, allapoole kaardunud lehekest, osakatis koosneb paljudest lehekestest. Tupe hambad piklikud kuni lineaalpiklikud, teravatipulised, vilja valmimise ajal varisevad. Kroonlehed valgeci,
tupe hammastest 2_3 korda pikemad, umbes l,5 mm pikad, äraspidimuna_
jad, pügaldunud tipuga. Stülopoodium lainja servaga. Ķarpofoor kaheks
jagunenud, osaviljadest raskesti eraldatav. Viljad paljad' elliptilised, tönr_
pide, jämedate, vagudest teravalt eristuvate roietega (roided koosnevad
hõredast koest, mis soodustab veepinnal üjumist), 3-3,5 (4) mm pikad;
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ühe vees kasvava aromaātse lõhnaga sarikalise nimetus Theokritoscl
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53. joon. Harilik jõgiputk (Sium ĮatifoĮiutn): u ja b -* õitseva taime ülemine.ja alrrmine
osa (orig.), c_ õis. d .- vili, e * seemnise ristlõige. .

J

Į
J

a

b
54,:joon.,Harilik jõgiputk (Sium,ĮatĮĮotium|: a
- ūoor taim veesiseste alumis-te lehtedega.
Ö -_ niitjate sulglehekestega veesisene leht. (orig.)

osaviljad ristļõikes tälrekujuliselt viisnurkjad; õlikäigud vagude kohaļi2_
või 3- (4-) kaupa, kommissuuril mitmekaupa; endosperrn ristĮõikes pea_
aegu ümmargune või tömbilt viisnurkjas.
Õitseb (juunist) juulist augustini.
järvedes ja jõgedes,
Esineb seisvates või aeglase vooluga veekogudes
nende kalļastel ja kooldudes' Sįļįļremates kraavides, harvemini luhtadel ja
suuremates lompides mererannaļ. Sage kogu territooriumiļ. Eelistab mad;tlaid veekogusid. Kasvab sageli koos liikidega Tgptta ĮatifoĮia, Spargantu'n
sp., Phragmįtes communis, Hųdrocharįs morsus-ranae, Aļįsma pĮantagoaquatica, Cįcuta uirosa, oenanįhe aquatica, Sagtttaria sagiĮtifoĮia, Carct
eĮata jt. Vahel moodustab kogumikke. Seemned levivad vee kaudu.
i

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-oSaS, alates põhjavööndist
(puudub Krimmi poolsaarel), Kaukaasias (harva), Lääne- ja ltla-Siberis,
Kesk,Aasias; kasvab väiksemate jõgede ääres, jõekooldudes, järvekallastel ja soodes. Skandinaavias (puudub põhjaosas), Kesk- ja atiantilises
,Euroopas, Vahemeremaadel (puudub Portūgalis, Ķreekas, Lõuna-Itaalias,
Türgis); tuļnukana Austraalias.
Majanduslik tähtsus. Taime' eriti juurt peetakse mürgiseks. Viljad
sisaldavad eeterlikku õli (6-7%;, mille peamiseks koostisaineks on limoneen.

Sõltuvalt kasvukoha ökoloogilistest tingimustest, peamiselt. veerežįimist, moodustab liik mõned kasvukohavormįd. Lihtsulgjad lehed esįnevad
peamiselt madalais veekogudes ja kuival maaļ mudasel pinnal kasvavatel
isenditel, kaheli- või kolmelisulgjad veešisesecį lehed aga enamasti sūga_
vamas vees kasvavatel taimedel.
I

- Berula Hoifm.
Bess. EnLįm. pl' 44. lB22' p. p.

23. perekond haneputk

ex Bess

Vees kasvavad lihtsulgjate lehtedega püsikud. Tupe hambad haāskei_
jad, enamasti selgesti eristatavad. Kroonlehed valged, laialt äraspidįmunajad. Sageli ulatuvad külgmised harud,lühiraolistest ļiitsarikatest üle, selįe
tõttu asetsevad liitsarikad ņäivaļt lehtede vastas. Katis ja osakatis koosne_
vad rohtjatest lehekestest. Stülopoodium koonusjas; emakakaelad on
hiljem temast mitu korda pikemad ning allapoole kaardunud. Ķarpoloo;i
haru on kommissuuril seemnistega kokku kasvanud. Viljad laimunajad,
külgedel pisut lamedad; viljasein pakŠenenud (ka vagude kohal), koosnedes hõredast koest, seļle tõttu ujuvad viljad vees hästi; seemniste pearoided
latnedate Įaiade kantidena veidi eenduvad; õlikäįgud rõngana viljaseina
keskmise kihi sisemisel poolel (endospermi ümber); endosperm risįĮõikes
tömbilt viisnurkjas kuni peaaegu üma,rdunud, seljal pisut kumer, mõhu-

l Nime tāhendus pole lõplikult selgitatud; arvatakse, et ta on tuletatud taime prantsuskeelsest nļmest'berļe, mis omakordā.on tuletatud, ühe sarikaliste perekonna ladinakeel_
sest nimest
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55. joon. oja-haneputk (BeruĮa erecta): a

ja b

c *õis,d-vili.

taime ülemine ja alumine osa (orig.)'

osas lame või veidi kiiljalt- etteulatuv; sisaldab rasvõli, aleurooni ja kaltsiumoksalaadi druuse
Perekonda kuulub ainult 3 liiki, mis on levinud Euroopas, Väike- ja
Kesk-Aasias. NSV Liidus esineb kaks liiki, Eestis üks liik.

+ l.

oja-haneputk
BeruĮa erecta t (Huds.) Cov. Contrib. Uni,t. St.
Nat. Herb.4: l15. 1893; Schischk. in Fl. URSS 16: 466. 1950; Pēt. in Latv.
fl. 3: 392. 1957.
- B. angustifoĮia (L.) Mert. et Koch, Deutschl. Fl. 2: 433.
l826; Led. Fļ. Ross. 2: 25B. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phah. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. l59. 1852. --. Sįum erectum Huds. Fl. Angl. l03' |762;
Thell. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2) : l2|7.l926. -* S. ingustifoįįunl
L. Sp. Pl. ed. 2' 1672. 1763. .-- SeĮ.įnum Beruįa E. H. L. Ķrause in Sturm,.
Fl. Deutschl. ed. 2. t2: 32. 1904.
- Eepy.ua rprMar. (55. joon.)
4 . Taim paljas. Varre alusel maa-alused roomavad võsundid. Vars'
30-_70 cm kõrge, peaaegu ruljas, püstine, peenelt vaoline. õõnes, peaaegu
alusest harunenud. Aļumised lehed koos õõnsa rootsuga 20-30 cm pikaci,
4-9 paari sulglehekestega; lehekesed munajad või piklikmunajad, rootsukeseta, laia asümmeetrilise alusega ning tömbi, vahel teritunud tipuga,
hõredalt saagja Servaga' mõnikord sisse lõikunud, 2-7 cm pikad ja l*_
3 cm ļaiad; alumine sulglehekeste paar teistest eemaļ ning väikšem, üle_
mine (tipmine) sulgleheke sageli kolme hõlmaga; ülemised varrelehed
väiksemad, kilejaservalise tupega, nende sulglehekesed süstjad, teritunud
tipuga. Liitsarikad lühikestel, umbes kiirte pikkustel raagudel, näivalt leįl_
tede vastas; sarikakiired, arvult l0-20, erineva pikkusega, paljad. Katis"
ja osakatis koosnevad rohketest süstjatest rohtjatest lehekestest. Krooņ_
ļehed kuni l mrn pikad. Ķarpofoor osaviljadest raskesti eraldatav. Viljad
munajad, pruunikad, kuni 2 mm pikad; osaviljad ristļõikes viisnurkjadl
(kommissuuripind pikem), nõrgalt eenduvate roietega.
Õitseb juulis, augustis.
Esineb Eestis enamasti madalaveeĮistes jõgedes ja ojades ning nende
kallasteļ, allikate ümbruses, järvede kallasteļ ja kraavides. Kasvab ka kiirema vooluga jõgedes' na-gu Jõelähtme jões (põhjarannikul), paeklibul ja
-pragudes ning Tori ümbruses Lemmjõe Meiekose kärestikus. Vahel moo_
dustab tihedaid kogumikke. Kasvab savisel ja liivasel pinnasel ning lepib
veekogu klibuse ja mudase põhjaga.
Haneputk on Eestis levinud peamiselt läänesaartel (Saaremaal, harvemini Hiiumaal)' mandriosas aga võrdlemisi harva {56. joon.). Et Eestit
läbib liigi ar,eaali põhja_ (kirde_) piir, on ta kasvutingimused meie territooriumiļ äärmuslikud ning ta kannatab depressiõoni all. Ebasoodsatest
kliimatingimustest oļenevalt esineb ta sageli steriilsena (õitseb harva) ja
viljad ei valmi kunagi. Paljuneb vegetatiivselt võsundite ning lalrļirebene_
nud bsade kaudu. K. R. Kupfferi (1927) järgi on haneputk Eestis käesoleval ajal val'iĮsevates tingimrrstes aeģtaselt uälir.u..u]liik'
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erecta (lad. k.) *- sirge.
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56. joon. oja-haneputke (BeruĮa erectal leiukohad Eestis.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavööndis (puudub
Krimmi poolsaarel), Kaukaasias; levinud ojade ja kraavide kallastel. Väļjaspool NSV Liitu Euroopas, alates Lõuna-Skandinaaviast, Väike-Aasias;
tulnukana Põhja-Ameerikas (kaasa arvatud Mehhiko) ja Austraalias.
Majanduslik tähtsus. Haneputke peetakse mürgiseks, see aga pole lõp_
likult selgitatud. Varem kasutati meditsiinis diureetilise vahendina.
Vastavalt kasvukohatingimustele, peamiselt veerežiimile, moodustab
oja-haneputk kasvukohavorme. Eraldatakse peale Ī. erecta
Ī. microphųlla (Ueclrtr. ex Abrom.) Talts, comb. nov. (B. angustifolta
Ī. microphųįĮa Uechtt' ex Abrom.).
- Taim madal, väiksernate liitsarikatega, sageli harunemata, lehed väikesed, sulglehekesed teravalt saagja
servaga, asetsevad tihedalt. Kogutud Saaremaal, Kihelkonna ümbruses
kraavist jm. Ebasoodsate kasvukohatingimuste mõjul kujunenud vorm.
,

Lįbanotįs r L.
24' perekond põdrajuur
L. Cat. Plant. Gott.-226. 1757.
Enamasti mitmeaastased rohttaimed kaheli- või kolmelisulgjate lehte_
dega' Tupe hambad süstjad kuni peaaegu naaskeljad, sageli varisevad
vilja valmimise ajal. Kroonlehed valged, paljad või seljalt hõredalt karvased. Katis enamasti olemas; osakatis koosneb rohkearvulistest lehekes-

|

Įįbanotįs (kr. k')

_

ühe viirukilõhnalise juurega sarikaļise nįmetus Nikandrosel.
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57' joon. Vahelminc põdrajuur (LibanotĮs intermedĮa): a

c_

taime alumineosa,,d_õis,

_

e_vili' f -seemnise

taime ülemine osa, Ö

ristlõige. (a kuni

-

lenl,

c_orig.;,

, test. Stülopoodium lühikoonusjas, sirgete või teineteisest

eemalehoidųvate
emakakaeltega, mis on stülopoodįumist pikemad. Ķarpofoor kaheks jagune_
nud, vaba. Viljad munajäd, seljalt pisut lapikud; seemnised viie eenduvä roi_
dega, ristlõikes viisnurkjad; õlikäigud vagude kohal üksikult, kommibsurtril 2-4-kaupa; endosperm ristlõikes neerjas, seljaosas kumer, mõhupoolel
pisut nõgus.

Perekonda kuulub l5-20 ļiiki, mis on levinud peamiselt Aasias, har_
vemini Euroopas. NSV Liidus esineb l7 liiki, neist Eestis üks liik.
l. Vahelmine põdrajuur _ Lįbanotįs įntermedįal Rupr. Diatrib. Petrop.
53. lB45; Schischk. in Fl. URSS l6:474. l950; Pēt. in Latv, 11.3: 393. l957.
_ L. monįanaCranlzvar.įntermediaRupr. Fl. Ingr. 1 (2):445. lB54. -L. monįana auct. non All.; Wied' et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u.
(L.) Koch ssp. sibiricum Theļl' in'Hegi,
Curl. l6l. lB52.
- Seseįį Lįbanotįs
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti
Ilļustr. Fl. Mįtt.-Eur. 5 (2) : |246. t926.
(L.) Koch ssp. eu-ĮibanoĮis
Įįbanotįs
įaimed II, no 76. l935 [sub Seseli
joon.)
IĪpoMeXyro.ļHķIü. (57.
Thell.].
- |IopesHnK
l,5
cm
läbimõõdus. Vars 40-l00 (l20) cm kõrge, tugev,
kuni
.Īuur
o.
püstine, kandiliselt vaoline, paljas, vahel ülemises osas karvane, harune_
nud' alusel kiuline. Lehed pisut karedad, alumisel pinna1 heledamad, paĮ_
jad või enam_vähem hõredaļt karvased, enamasti.kaheli-, vahel kolmelisulg_
jad; juurmised lehed kaunis pikkadel rootsudel, koos rootsuga 20-40 crn
pikad ja (6) ļ0-ļ5 cm laiad; sulglehekesed rootsukeseta; alumised teise
järgu sulglehekeste paarid nihkunud lehe peateljele ning asetsevad seal
ristina; viimase, s. o. teise järgu lehekesed sulgjalt ļõhestunud, pisut tagasi_
käändunud Sefvaga' teritunud tipuga; üļemised lehed väiksemad, vähem
srrlgjad, lühikese tupega, samuti paljad, harvemini hõredaļt ļühikarvasec.
Liitsarikad 5- _lO (l2) cm ļäbimõõdus, tihedad, viljumise ajal kokku tõmbu'
. nud, 25-30 kiirega, mille pealmine külg on lühikarvane. Katis koosneb
10-12 lineaalsest, kitsa kileja ning ripsmelise servaga lehekesest, vahel
puudub või koosneb ühesįainsast lehekesest; osakatise moodustavad enamasįi l2-l5 ļineaalset, teriiunud tipuga; karvast, peaaegu sarika pikkust
ļeltckest. Tupe hambad munajassüstjad kuni naaskeljad, pisut karvased või
lühiripsmelise servaga. Kroonlehed valged, seljalt paljad, tupe hammastest
2 korda pikemad. Sigimik karvane. Viljad 1amedad, madalate tömpide
roietega, ļühikarvased, valminult vahel peaaegu paljad, 3-4,5 mm pikad;
seemnised pikkusest laiemad; endosperm ristļõikes neerjas.
Oitseb juulis, augustis.
Kuivadel niitudel ja puisniitudel, loodudel' paekalda ülemisel serval,
teeservadel, ka kinkudel ja nõlvadel, raudteetammi veerudel; sagedamini
Põhja_Eestis ja läänesaartel, mujal harvemįni Inäiteks Lahkme-Eestist
(Emed) on teada vaid vähesed leiukohad], territooriumi kaguosas (Eor)
peaaegu puudub. (5B. joon.) Eeļistab päikesepaistelisi lubjarikkaid kasvu_
kohtį, esinedes peamiselt karbonaatsetel muldadel, sageli ka paeklibul.
Lõuna_Eestis esineb lubjarikkamail moreenialadel. Kasvab sageli Sesįerįa

|

įnįermedįa (ļad. k.)

_

vahepealne, vahelmine.
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58. joon. Vaheļmise põdrajuure {Libanotis intermedia) leįukohad Eestis.

(Lippmaa ja K. Eichrvaldi järgi, täiendustega.)

coerulea
Filipendula hexapetaĮa ja Scorzonera humįĮįs * MeĮampgrum
nemorosum'i kooslustes.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja ar\ratud I' apimaa, Karjala, Ķrimmi poolsaar) ning Lääne_ ja Ida_Siberis; kasvab kuivadel niįtudel, metsaservadel, hõredates metsades, kriidi- ja lubjarikastcl
nõlvadel. Väljaspool NSV Liitu Kesk_Euroopas, Mongoolias. Euroopa
mägedes 2500 m kõrguseni.
Majanduslik tälrtsus. Viljad sisaldavad kuni 0,l% eeterļikku õli.

Eraldatakse peale tüüpvarieteedi (var' intermedia)
var. puberula Schischk. - Lehtede alumine pind enam või vähem karvane. Eestis kogutud mitmest kohast (Mustarahult läänesaarestikus, põhjarannikult jm.).
25. perekond vesiputk
oenanthe ļ L'
L. Sp. Pl. 254. 1753. _ PheļĮandrįum L'
Sp. Pl. 255. 1753.

Veekogudes ja nende kallastel kasvavad, enamasti mitmeaastased rohttaimed kaheli- või kolmelisulgjate lehtedega. Juured sageli muguljate
paksenditega. Tupe tipmed eristatavad, süstjad, enamasti püsivad, vilja

į

Kreelrakeelsetest sõnadest oinos __ vein, atlthos

lõhnaliste õitega sarikalise nimetus.
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õis; Theophrastosel ühe veini

valmimise ajal suurenevad.. Ķroonlehed valged või punakad, äraspidimunajad, tipul pügaldunud või kaheks hõlmaks įõhestunud' sissepoole pöördunud. Katis puudub sageli, olemas olļes koosneb vähestest lehekestest; osakatis on moodustunud rohketest lehekestest. Sarikate servmised õied sageli
'ühesugulised (isasõiėd), nende välimised kroonlehed asümmeetrilised (hõlmad erineva suurusega). Stülopoodium madalkoonusjas. Emakakaelad piklikud, püstised või teineteisest eemalehoiduvad. Ķarpofoor näivalt purldub, kuna on kommissuuril kogu pikkuses osaviljade seintega kokku kasvanud. Viljad piklikmunajad kuni peaaegu kerajad, seljalt ja külgedelt pisut
ļamendunud; viljasein enamasti võrdļemisi paks, hõreda koega (aerenhüürniga), mistõttu viljad püsivad hästi vee peal; seemnised madalate, laiade
ning tömpide roietega, kusjuures külgmised roided on selgmistest pisut
suuremad; õlikäigud vagude kohal üksikult, kommissuurįl 2-kaupa; endtrsperm seljaosas kumer, mõhupoolel ļame või nõrgalt kumer.
Perekonda arvatakse umbes 35 liiki, mis on laialdaselt levinud Euroopas, Aasias ja Aafrikas' vähem teistes maailmajagudes. NSV Liidus esineb
.l l liiki, neist Eestis üks, mis on ka perekonna tüüpliik.

Harilik vesiputk
Oenanthe aquatica t (L.) Poir. in Lam. Encycl.
mēth.4:530. l796; Thelļ. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): 1265. l92$;
Schischk. in Fļ. URSS 16:537. 1950; Pēt. in Latv. fl.3:394. |957.
- PheĻ
Įandrįum aquaticum L. Sp. Pl.254.l753; Rupr. Fl. Ingr. 1 (2): 44I. lB54. _Ligusticum Pheļįąndrįum Crantz, Stirp. Austr. 3: 84. 1767.
- oenanthe
Pheįlandrįum (Crantz) Lam. Fl. frang. 3:432. l77B; Led,. Fl. Ross. 2:269,
1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. CurĮ. 16l.
(Crantz) E. H, L' Krause in Sturm, Fļ'
1852.
- Seįįnum Phel|andrįumouexguķ
Deutschl. ed' 2' 12:93. l904.
soÄįruü' (59. joon.)
o, o - 4. Taim paljas.- Risoom lühike, püstine, niitjate juurtega.
Vars vaoline, alusel jämenenud, paljude laiuvate harudega, õõnes' alumiste
sõlmede kohalt juurduv,30-60 (l00) cm kõrge. Lehed õrnad, kaheli- või
kolmelisulgjad,5-t2 (l5) cm pikad, üldkujult kolmnurkjad; veeaļuste lelr-

l.

tede viimase järgu sulgiehekesed niitjateks tipmeteks ļõhestunud; alumised

üle veepinna ulatuvad lehed pika, kõrgemal asetsevad lehed lühema rootsuga; sulglehekesed rootsukeseta; viimase järgu sulglehekesed piklikuc
kuni lineaaļsed, teritunud või tömbivõitu, ļõlrestunud või terveservalised,
2-4 (6) mm pikad; ülemiste varreļehtede tuped kitsad, valge kileja äärisega. Liitsarikad lamedad, ļehtede kaenlas või nende vastas, B-15 kiirega,
mis on umbes 2-2,5 cm pikad. Ķatis puudub või koosneb l-3 väikesest
varisevast lehekesest; osakatise moodustavad 5-10 kitsast lineaalset kurri
naaskeljat, sarikast lühemat l<itsa kileja äärisega lehekest. Tupe tipmed
väikesed, lineaaļsed, teritunud, erineva pikkusega. Kroonlehed valgetl'
Viljad piklikud, 2,5_4 (5) mm pikad ja umbes l,5 mm laiad, valminuļt
niitjate, teineteisest eemaļehoiduvate emakakaeltega; osaviljad sirged või
pisut kõverdunud,'ebaselgete madalate tömpide roietega. olikäigud võrdlemisi suurėd'

l

aquatĮca (lad; k')

9 Eesti NSV floora

*

vees kasvav
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59' joon. Harįlik vesiprrtk (oenanthe aquatica\: a _ taime ülemine osa,6 _ veesisene.
leht, c
õis, d -_ vili, e _ vilja (kaksikseemnise) ristlõige. (a ja b _ orig.)

-

Õitseb juulis,. augustis.
Esineb jõgedes ning nende kooldudes, järvede kallastel,, kraavides, ļompides, mererannal riimveeļoikudes, harvemini ka soodes. Vabariigis kohati.
Eelistab madala ning mudase põhjaga aeglaselt voolavaid või seisvaid veckogusid. Aeglase vooluga jõgedes ja ojades moodustab vaheļ suuri hõredaid kogurnikke, sageli koos liįkidega Tųpha Įatif oĮia, Equisetum Įinlosum,
Sparganium. erectum, Lgcopus europaeus jt. Sage ka varjulisteļ kasvukohtadel.

üldlevik. NSV Liidus peaaegįļ kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne'
Ida-Siberis, I(esk-Aasias; esineb tasandikel, veekogudes ja soodel.
Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani poolsaarel; tulnukana Põhja-Ameerikas
Majanduslik tähtsus. Kõik taime osad sisaļdavad eėterlikku õli, mille

ja

peamiseks koostisaineks (B0%) on mürgine terpeen fellandreen. Taime peetakse mürgiseks. Kirjanduse andmetel mõjub ta koduļoomadele mürgitavalt. Seemnetest valmistatud tinktuuri kasutatakse homöopaatias.
Vormidest peale f. aquatica eraldatakse Eestis Ī. subnlersa Glück *veesiseste ļehtede viimase järgu sulglehekesed lineaalsed või niitjad; veesisene vorm' mis esineb seisvas vees või väga aeglase vooluga jõgecles.

26. perekond koeraputk

L. Sp. Pl' 256.

*

Aethusat L.

ļ753'

Üheaastased rohttaimed kaheli_ või kolmelisulgjate lehtedega. Õied
mõlemasugulised. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonļehed valged,
õige harva punakad, sarika servmistel õiteļ suuremad; rrende tipp sügavalt
pügaldunud ning sissepoole pöördunud. Katis enamasti puudub. osakatis
ühekülgrre, koosneb įavaliselt kolmest allapoole käändunud lehekesest.
Stülopoodium lüļrike, lame, lühikeste emakakaeltega' Ķarpofoor vaba, aluseni kaheks lõlrestunud. Viļi laimunajas või peaaegu kerajas, hästi eristatavate roietega; õlikäigud vagude kohal üksikult, välispinna läheduses, komrnissurrril 2-kaupa; endosperm ristlõikes peaaegu poolkerajas, seljaosas
lookjalt ümardunud, mõhupoolel lame või kergelt nõgus.
Perekonda kuulub ainult üks liik (monotüüprre perekond), mis on laialdaselt levinud Euroopas (eriti kesk- ja põhjaosas), Kaukaasias ning VäikeAasias. Esineb NSV Liidus, ka Eestis.

l.

Koeraputk __ Aethusačynapiurrl, L.Sp.Pl.256. l753; Led. Fl. Ross.
2: 270. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
l60. lB52; Thelļ. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2) : |272. l926; Schischlr.
in Fl. URSS 16:539. 1950; Pēt. in'Latv. fļ.3: 395. 1957. -_ A. cgnapioides
Marsch.-Bieb.
- Led. Fl. Ross. 2: 270. 1844_1846. - A' eįata Friedl. ex
F. Fisch. -_ Led. |. c. 27a. '- Cgnapium. Rįuįnį Rupr' Fl. Ingr. i (Ą: aa2.

I

2

aįthusa (kr. k.) * läikiv; taime värsked ļehed on läikivad.
kgnos (kr. k.)
koer; Apium _ peterselli ļadinakeeļne nimetus.

}egon,
Qį

-

l3l

_ Seįįnum cgn'apium (L.) E.H. L. Krause in Sturm,
2. t2: ll0. 1904. _ ĶoxoplIru oõuķgoueuuuü, co6a.ļlg
lB54.

Fl. Deutschl'

ed.

IĪeTpytIļKa. (6c.

joon.)

o, o .

Taįm paljas. Juur peenike' käävjas. Vars (enamasti on neįd
üks) ruljas, õõnes, haru:renud, enamasti nõrgalt vaoline, 20-80 (l00) cm
kõrge, vaheļ sinaka kirmega. Lehed kaheli- või kolmelisulgjad, tumerohc'
lised, värskeina läikivad, eriti alumisel pinnal, kuni l5 cm pikad, üldkujult
kolmnurkjad, peaaegu niisama laiad kui pikad; alumised lehed rootsuga;
esimese järgu sulglehekesed rootsukesega; viirnase järgu leheltesed piklikmunajad või munajad, teritunud, sügavalt lõhised või sulgjagused; tipmed
enamasti süstjad kuni piklikud, ülemistel lehtedel lineaalsed, kareda ser:vaga ning kõhrja ogaotsaga; ülemised varrelehed laiemad' neil on ļaia
kilcja äärisega tupp. Liitsarikad pikkadel raagudel, lehtede vastas, l2_
,lB kiirega, miS.on erineva pikkusega ning sisemisel küljeĮ karedad' Katįs
įavaliselt .puudub; kui olemas, siis koosneb l võį 2 ļehekesest. osakatįs
ühekülgne, sarikate välisküljel, enamasti moodustunud kolmest allapooĮe
suunatud pikliklineaalsest kileja äärisega lehekesest, mįs on sarikatest pikenlad. Kroonlehed äraspidisüdajad, kiilja alusega, l-l,5 mm pikad. Vili
paljas, 2_3 mm pikk ja 2-2,5 mm lai, kollākaspruun, teravalt eenduvaįe
įaksude roictega; osaviljad kergesti eralduvad, ristlõikes poolkerajad;
seemnise külgmised roided moodustavad selle pisut tiivulise serva; õļįkäi_
gud kulgevad kommissuuril lookjalt.
Õitseb juunist sügiseni (oktoobrini).
Peamįselt prahipaikadel, aedades, parkides,' tarade ja teede ääres' ka
umbrohunä köögiviljapeenardel. Apofüüdina kohati kultuurmaadel. Eelįstab lubjarikast ja savikat pinnast. Esineb enamasti väheste isenditena. Eestis hajusalt, kohati sagedamini.
ÜIdlevik. NSV'Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (aĮates Lapimaalt) ja
Kaukaasias; esineb prahipaikadel, aedades, raiesmikel, põõsastikes ja
uhtlammimetsades. Peaaegu kogu Euroopas, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias;
tulnukana Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Taime peetakse mürgiseks, ehkki tema keemilisįe
ainete toime pole veel lõplikult selgitatud. Lehtede purustamisel lehkab
įaim ebameeldįvalt, mistõttu koduļoomad teda ei söö. Kirjanduse andmeĪe
ģõhjal on teada vaid üksikutest mürgitusnähtudest' kotluļoomadeĮ. Seern_
ned ja roheļised taimeosad sisaldavad eeterlikku õli, millel aga majandus_
likku tähtsust ei ole. Roheįistes o'sades on avastatud vähesel hulgaĮ konii_
nile ļähedast alkaloidi tsünapiini, Umbrohi

Eestįs levinud taimed kuuluvad var. cųnapiutn (var. dornestica Wallr.)
huļka, millel osakatise lehekesed on enamasti sārikatest palju pikemad.
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60. joon. Koeraputk (Aethusa clnapįum):4 _ taime ülemine osa (orig.), Ö
vili, d
seemnise ristlõige;

-
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õis,
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27. perekond kõrveköörrren

--

Ctt'įdįan

Cuss. in Mėm' Soc. Med. Par. 280.

į

Cuss

1787.

Enamasti kahe- või mitmeaastased rohttaimed kaheli_ või kolmelisulgjate lehtedega. Viirnase järgu sulglehekesed süstjad kuni li.neaaļsed. Õied
mõlemasĮguļised, vahel osalt ühesugulised (isasõied). Tupe tiprned üsna
lühikesed, sageli vaevalt märgatavad. Kroonlehed valged või punakad,
äraspidisüdajad, sissepoole käändunud pügaldunud tipuga, Katis tavaliselt
puudub. Osakatis koosneb paljudest naaskeljatest lehekestest. Karpofoor
enamasti vaba, kaheks jagunenud. Vili ümardunud_muirajas kuni kerajas'
külgedelt pisut lapik; seemnised viie eenduva, pisut tiivulįse roidega, kusjuures külgmised on kolmest keskmisest pisut suuremad ning moodustavad
seemnise serva; õlikäigud vagude kohal üksikult, kommissuuril enamasti
2_-A-kaupa; endosperm ristlõikes peaaegu viisnurkjas, mõhupoolel lame.
Perekonda kuulub üle 20 liigi, mis on ļevinud peamiselt Įiuroopas ja
Aasias. NSV Liidus esineb l0 liiki, neist Eestis l ļiik.

l. Niit_kõrvekįiömen - Cnįdiurn dubįum2 (Schkuhr) Thell. in Hegi,
Iļlustr.. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2): l305. l926; Schischk. in Fl. URSS l6: 552.
1950; Pēt. in Latv. fl' 3: 399. 1957.
C. uenosunl (HofĪm.) Koch, Umbell.
109. 1824; Led. Fl. Ross. 2: 283. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. 162. 1852. -_ Seseįį dubįum Schkuhr, Handb. l:
paĮustre
2I7. l79I'
S' aenosum HofĪm. Fļ. Germ. 3: 44. lB00.
- Seįįnun
L. Sp. P|' -254. 1753, p. p.- XryH_KOpeHb coMHHTeJlbHuü.
(6l. joon.)
o, Ļ. Käävja juurega, miļle kaelal vahel tekivad võsundid. Vars paljas, püstine, üksikult, alumises osas ümardunud, ruljas, ülemises osas
kandiliselt vaoline, enamasti lihtne, vaheļ üļemises osas harunenud, hõredalt lehistunud, väheste (vaheĮ üheainsa) õisikutega, 40-80 crn kõrgc.
Lehed paljad, üldkujult piklikmunajad, kaheli- või peaaegu kolmelisulgjad;
alumised ļehed õitsemisajal enamasti kuivanud; ieherootsud pikad, alusel

tupeks muutuvad; ļehelaba 5-l5 cm pikk ja 4-B (l0) cm lai; vii_
mase järgu sulglehekesed lineaalsed või süstjaslineaalsed, terved r,õi lõhes_
tunud (2 või 3 hõlmaga) , |-2 cm pikad ja l-2 (3) mm laiad, terituntrd
või töm.bid, valkja ogaotsaga, pisut tagasikäändunud peenehambalise set'vaga; ülemistel lehtedel kitsad pikad, sageli punaka servaga tuped; õisikir
all asetsevad lehed sageli redutseerunud. Liitsarikad 5-7 cm läbimõõdus,
nende kiired, arvult 20-30, pisut karedad, vahel siledad. Kui katis olemas,
koosneb tą l--3 naaskeljast karedast lehekesest. Sarikad l0-l5 mm läbimõõdus. osakatis on moodustunurl rohketest naaskeljatest, paljastest, peaaegu sarika pikĖustest lehekestest. Kroonļelred valgād, kuni t- mm pikad'

Emakakaelad teineteisest eemaļehoiduvad, stülopoodiumist mifu kordā pike'
rnad, viljade vaļmimise ajal peaaegu nende pikkusecl. Viljad rohekad, paljad, laimunajad või peaaegu kerajad, 2-2,5 mm pikad ja kuni 2 mm lābi-

ļ k'nįde (kr. k.) _ kõrvenõges; nāhtavasti taime kõrvetava tnaitse
2 dubįum (lad. k.) _ kahtlane:
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ül.

joon. Niit_kõrveköömen (Cnidiurn dubium): a
leht,

d_vili, e_

-

taime ülemine osa,

seemnise ristlõige.

(akuni

mõõdus; osaviljad ristlõikes peaaegu pooļkerajad,
roidega. Õlikäigud üsna suured.

c_

orig.)

l

--. juur, c

_

5 laia, pisut tiivulise

Õitseb juulis, auguStiS.
Kuivadel niitudel ja puisniitudel, metsaservadel ja -lagendikel, nõlva,del, jõekallastel põõsastikes, harvemini põlluservadel. Hajusalt kogu Eestis,
esinedes enamasti kogumikkudena. Eelistab parasniisket huumus- ning
lubjarikast ļiivakassavik.at pinnast,
r35

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud Arktika, Krimmi;
poolsaar ja Alam-Volga valdkond), Lääne_ ja lda-Siberis, Kesk_Aasias;
kasvab sega-, kase- ja'männimetsades ning kuivadel ja niisketel, vahel ka.
sooldunud pinnasega niitudeļ. Skandinaavias ja,Kesk-Euroopas.
28. perekond aruputk
- Seļįnumļ L.
L. Sp. Pl. ed. 2. 350. 1762, P. P.
Mitmeaastased rohttaimed enamasti kolmeļi-, harvemini kahelisulgjate

lehtedega. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed enamasti valgecl,-

laimunajad või äraspidisüdajad, sissepoole käändunud pügaldunud tipuga.
Kui katis olemas, l<oosneb ta mõnest lehekesest. osakatis on moodustunud"
rohketest kileja äärisega lehekestest. Stülopoodium tömp' lühikoonusjas"
hiljem pikkade, allapoole suunatud emakakaeltega. Vili piklikmunajas; osaviljad viie tiivulise roidega, kusjuures külgmised roided on SelgmiStest
pisr-rt suuremad; õlikäigud vagude kohaļ üksįkult,'kommissuuril 2-5_ (6'}
kaupa; endospefm ristļõikes tömbilt viisnurkjas, mõhupoolel peaaegu lamePerekonda kuulub 4 liiki, mįs on levinud Euroopas ja Kesk-Aasias, esi'
nedes ļ<a NSV Liidus. Eestis leidub üks ļiik.
1. }Iarilik aruputk - Seļįnum caraĮfoĮia'(L.) L.Sp.Pl. ed.2.350"
|762:Led. Fļ. Ross. 2:292. lB44-l846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv.
Esth-, Liv- u. Curl. 163. lB52; Theļl. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur.5 (2t:
13ll. 1926; Schischk. in Fl. URSS 16: 560. 1950; Pēt. in Latv. fl.3:400.
l753'
t957.
- fupua TMĮtHo/IhcTHafi"- SeseĮį caruif oĮia L. Sp. Pļ' 260.
(62. joon.)
4 . Vars lihtne või üļemises oSaS harunenud, sügavalt vaoline, kitsalt
tiivuliste kantiģega, paljas, 30-80 cm kõrge. Lehtede üldkuju l<oļmnurkjalt piklikmunajas; juurmised lehed ja alumised varrelehed 5-15 cm pikkac]e rootsudega, mis on aluseļ lülrikeseks tupeks laienenud; alumised lelteü
enamasti kolmelisulgjad, l0-l5 cm pikad ja 5-10 cm laiad; viimase järgtt
įehekesed munajad kuni süstjad, sĮgavalt sulgjagused või lõhestunu.l,
nende tipmed 2-3 (4) mm pikad ja kuni 2,5.mm laiad, süstjad, teritunrtd'
peenehamballse servaga ning valkja ogaotsaga; ülemised varrelehed väik_
semad, enamasti ainult kahelisulgjad, lühikese kitsa tupega. Liitsarikadi
5-7 (B) cm ļäbimõõdus, l<umerad, l5-20 kiirega, mis on kuni 4 cm pika.l,.
vaolised ning ülemises oSaS karvased. Kui katis olemas, koosneb ta l võį
2 varakuļt varisevast, vähe märgatavast lehekesest. osakatise moodustavadi
rohkearvulised lineaalsed, osaõisikust lühemad, kitsa valkja kileja äärisega
peenehambalised ļehekesed. Õied mõlemasugulised, vahel nende seas l<e,
isasõisi (eriti hiljem õitsevates sarikates). Kroonļehed valged, elliptilis_
munajad, umbes l,5 mm pikad ja l mm laiad, alusel lühikeseks pinnukeseks

I

.1

antiikkirjanikel (Homeros, Horatius jt.) ühe pārgade punumiseks kas:t'
Tr-rlctatud kas sõnast selas (kr. k.) _ läige (taime läikivate lehte,ļe
nimi.
tatud sarikalise
seĮįnon

tõttlr) või sõnast lrelisso (kr. k.) _ punun.
2 caruifoĮīa (lad. lt.) köömnelehine.

-
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62 joon' Harllik aruputk

(SeĮĮnum caruifoĮia\: .a

viljad, d

_

_

taime ülemine osa,, ä
_ orig')

seemnisė ristlõige' (a'ja'b

-

leht,'c

;"

Vili paljas, laielliptiline, 2,5-4 mm
pikk ja 2_3,5 mm lai, sügavate ja laiade vagudega. Karpofoor vaba, alualrenenud, kitsaļt pügaldunud tipuga.

seni kahejagune.
Õitseb juulis, augustis.
Niitudel, ka uhtlamminiitudel,- puisniitudel, sageli turbapinnasel, jār_
vede ja jõgede källastel põõsastil{es, hõredates metsatukkadõs, segamõtsa

raiesmikel; peamiselt mandriosas, kus esineb kohati sagedana, harvemini
läänesaartel. Eelistab lubjarikkaid, parasniiskeid kuni niiskeįd kasvukohti,
kuid esineb ka kuivadel kohtadel, näit. nõlvadel, niitudel.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas' alates Ķarjalast ning
Lapimaalt (puudub Krimmi poolsaarel), ning Lääne_Siberis; esineb kalda_
'äärsetes metsades ja nende servadel, põõsastikes ning niitudel. Põhja_ ja
Kesk_Euroopas, Bälkani poolsaarel; tulnukana Põhja-Ameerikas. Euroopa
mägedes ļ400 m kõrgtrseni.
Seįįnum caraifoĮia meenutab üĮdkujult Cnįdįum dubium'i, kuid on vii_
masest kergesti eristatav, kuna vars on alumises osas vaoline ning kandiline, üļemised lehecį võrdlemisi lühikese kitsa tupega ja osakatise lehekesed
kitsa valkja kileja äärisega.

5. triibus Peucedąneae DC. Prodr. 4:57,l70.lB30. _ Mõlernasugulisie

õite seas vahel ka ühesugulisi. Tupe tipmed tavaliselt vaevalt märgaĪavad.
Stiilopoodium enamasti lamedalt kumer. Viljad seljalt įugevasti lapikud;
seemnised viie roidega, kusjuures külgmised roided on selgmistest enamasti
märgatavalt laiemad, või ainult kahe servmise (külgmise) tiivulise roidega.

29. perekond võsaputk

ļ

- Conįoseįįnum F. F-isch.
Hoffm. Gen. pl. Umbell. l80. l8ļ4.

ex Hoffrn.

Mitmeaastased paljad rohttaimed kaheli_ või koļmeļisulgjate lehtedega"
Lehed paisunud tuppedega. Õietupe tiprned vaevalt märgatavad. Kroon_
lehed valged, ärāspidimunajad, sissepoole pöörclunud pügaldunud tipuga.
Stülopoodium lühikoonusjas, lame, emakakaeltest lühem. Viljad piklik_
munajad, seljalt lamedad; osaviljad viie tiivulise roidega, milļest kaks
külgmist on kolmest selgmisest märksa laiemad; külgmised roided moo_
dustavad seemnise serva; roided ebaselgelt eristatavate juhtkimpudega;
õlikäigud vagude kohal l-4-kaupa, kommissuuriļ 4-B_kaupa; endosperm
ristlõikes lame.
Perekonda kuulub umbes l2 liiki, mis on levinud Euroopas, Aasias (kogu
Siberis ja Kesk-Aasias) ning Põhja_Ameerikas. NSV Liidus esineb B liiki,
neist Eestis I liik.

l. Tupp_võsaputk _ Conįoseįįnum uaginatum2 (Spreng.) Thell. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2):1329. 1926; Schischk, in Fl, URSS 17:

ļ Nimetus on moodustatud sarikaliste kahe perekonna nįmetustest _ Conium ja
Seļįnum' Võsaputke ļehed meenutavad Conįum'i lehti, viljad aga SeĮinum'i vilrju.
2 z'aginatum (lad. k.)

r38

*

tupega varustatud, tupeline.

a

63. joon. Tupp_võsaputk (ConĮoseĮĮnum aagĮnalum): c
- tairne ülemine osa (orig.),6
valminud seemnised karpofooril, c _ .vilļa (kaksikseemnise) ristlõige.

-

in Latv. fl.3:403. 1957. _ C. tatąrįcum tr. Fisch. ex Hoifm.
Gen. pl. Umbell. ed.2. l85. lBl6.
- C. Fįscheri Wimm. et Grab. Fl. Siles.
t:266. tB27;Led. Fl. Ross' 2:290.lB44_l846; Wied. et Web. Bešchr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 163. 1852.
- Ltgusticum oaginatum Spreng. Pugill.
57. 1815.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed II, no 77. t935.
lnpuonuux nnara,nuųul,tIž. (63. joon.)
4. Vars ruljas' pisut vaoline, paljas, ülemises osas harunenud, sinaka
kirmega, 50-l00 (l50) cm kõrge. Lehed õrnad, paljad; alumised ļai-kolm-

2'

1951; Pēt.

nurkjad, kaheļi- või peaaegu kolmelisulgjad, rootsulised, läikivad, aļumiselt
pinnalt lieledamad, l5-30 cm pikad ja peaaegu niisama laiad; esimese.
järgu kaks alumist suiglehekest teistest suuremad ning pikemaļ rootsukesel, üldkujult piklikud või munajad; teise (enamasii viimase) järgu
suIglehekesed munajassüstjad või piklikud, sulgjalt jagunenud või lõhesįunud, vahel vaid hambulised, l-3 (4) cm pikad ja 0,3-l (2) cm laiad,'
pisut tagasikäändunud kareda servaga, tippudel peenikese ogaotsaga;
alumised sulglehekesed lühikestel rootsukestel, ülemised rootsukesieta;.
alumiste ļehtede rootsud alusel laieneņud varreümbriseks tupeks, keskmised,
ja ülemised varrelehed väiksemad, kitsa äärisega või ilma ääriseta paljaste põisjate tuppedega. I-iitsariļiad 6-l0 cm ļäbimõõdus, l5-30 kiirega,
mis sisemisel küljel on karedad (papi11ide tõttu); Ķatis, kui oļemas, koosneb l-3 varakult varisevast leheliesest. Sarikad kuni 2 cm läbimõõdus,
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64. joon; lTirpp.võsaputke (ConioseĮĮnum uagįnatam) leiukr:had L,esįįs.
(Lippnraa ,ja K. Eichrvaldi järgi' täiendustega.)
140

osakatiS moodustunud rohketest naaskeljatest ääriseta lehekestest. Õietupe tipmed pole mär.gatavad. Kroonlehed valged või rohekasvalged, äraspidisüdajad, sisemisel küljel papillidega, sissepoole käändunud tömbi või
teritunud tipuga, välimised teistest pisut suuremad. Karpoloor niitjas,
vaba, aluseni kahejagune. Vili palias, läikiv, piklikmunajas, 4_5 mm ģikk
ja 3 mm lai, seljalt lamendunud; seemnised 3 selgmise ja 2 külgmise roi_
dega; viimased on kilejad, tiivulised, enam eenduvad; vaod laiad, enamasĮi
2 või 3 õlikäiguga; kommissuuril on õlikäike 4-6 (B); endosperm ristlõikes
tömbilt viiekandiline, mõhupoolel lame või lamedalt nõgus.
Õitseb juulis, augustis.
Esiheb jõgede ja ojade kaldavõsastikes, varjukates uhtlammimetsades
ning järsakutel. Seni ļeitud vaid vabariigi mandriosas' kuid esineb võr,l_
lemisi harva (64. joon.). Eelistab huumusrikast sügavat ning parasniisket
pinnast, kasvades sageli koos AĮnus įncana ja CorųĮus auelĮana'ga.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndis (alates Ķarjalast ja
Lapimaalt), Lääne_ ja lda-Siberis ning Kesk-Aasias; esineb metsades ja
nende äärtel, põõsastikes ning niisketeļ niitudeļ. Väljaspool NSV Liiįu
peamiselt Kesk-Euroopas.
ConįoseĮįnum oaginatuln meenutab üldkujult Antltrįscus sglaestrĮs't ja
Conįum maculatutrt'it; esimesest erineb ta peenelt vaoļiste varte, ąlati pal_
jaste lehtede ja tiivuliste viljade poolest, teisest laikudeta varte ja piklikmunajate viljade poolest.

30. perekond emaputk

-

osterįculzl

Hoffm.

Hoffm. Gen. pl. Umbell. ed. 2. l52. ļ816.

Kahe- kuni mitmeaastased rohttaimed kaheli- või kolmelisuĮgjate ning
põlvjalt allapoole käändunud Įehtedega. Tupe tipmed hästi eristatavarl.

Kroonlehed valged, laimunajad, pisut pügaldunud. Ķarpofoor vaba, alusel
kahejagune, naaskeljas kuni niitjas. Viljad piklik-ovaalsed, seljalt Įapikud;
osaviljad õõnsate eenduvate selgmiste ja tiivuliste külgmiste roietega;
viljasein õhuke, koosnedes ühestainsast rakkude kihist; valminud viljade
sein on seemnest täielikult või osaliselt eraldunud; endosperm ristlõikes
peaaegu oakujuline, mõhupooiei peaaegu lame; õlikäigud vagude kohal
enamasti üksikult, kommissuuril 2-kaupa.
Euroopas ja Siberis levinud wronotüüpne perekond. Esineb ka Eestis.
l' Emaputk - osterįcum paĮustre 2 (Bess.) Bess. Enum. p|. 94. |822;
Led. Fl. Ross. 2: 295. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 164. lB52; Schischk. in Fl. URSS |7: la. l95į; Pēt. in Latv.
pratense Holfm. Gen. pĮ. Umbell' ed. 2. l64. lB16.
fl. 3: 404. 1957.
- o.
AngeĮica paĮustris
Imperatoiria paĮustris Bess. Prim. Fl. Galiz. 2l4. lB09.
(Bess.) Hoffm. Gen' pl. Umbell. lBl4; Thell. in Hegi, Įllustr. Fl. Mitt._Eur-

Į

hgstericos (kr'

hüsteeria puhul.

z

paĮu-stre (lad,

k.)

k'),-

_* emakaga seoses olev; vanal ajal kasutati taime ravimina
s9o-, soos kasvav.
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65. joon. Emaputk (ostericum palustre\1:

c ..- seemnis;

d---vilja

a

_

ä * juurmine leht'
ja b-_ orig.)

taime ülemine osa,

(kaksikseemnise) ristlõige. (a

5 (2): l345. l926. _* GomphopetaĮum aĮbifĮorum Turcz' in Bull. Soc. Nat'
Mosc.539. l84l; Led. Fl' Ross.2: 294. |844-1846. _ Mato,{HLlķ 6onoņuulļ.
(65. joon.)

Taim enamasti kahe_ või kolmeaastane; hävib 'pärast vilju_
mist. Vars kandiliselt vaoline, õõnes, pisut kare, ülemises osas harunenurl,
40-100 cm kõrge. Lehti varre| 2_4; alumised lehed lai-kolmnurkjad,
kaheli- või kolmeļisulgjad, l0-2O cm pikad ja laiad, pikkadel rootsudel ja
tuppedega, lehelaba põlvjalt allapoole käändunud; esimese järgu alumised
sulglehekesed tagasi käändunud; lehekesed pole mitte kõik ühel tasapin_
nal; nad on 2-7 cm pikad ja l-3 (5) cm laiad, rootsukestega (ainult lehe
üļemine paar on istuv), munajad, lõhestumata, vahel ainult sügavamate
sisselõigetega, ebaühtlaseļt täkilissaagja Servaga' enamasti teritunud
tipuga, aļumiseĮ pinnal roodude kohalt lühikeste ogakeste tõttu teravalt
karedad, ka lehekeste serv ja rootsukesed on karedad; tipmine sulgleheke
alusel pisut südajas, külgmised viltused; üiemised lehed väiksemad, sageli
redutseerunud nirrg võrdlemisi suurte põisjate, varreümbriste ning ülaosas
eemalehoiduvate tuppedega. Liiisarikad 5-7 (B) cm läbimõõdus' (B) l5_30 kiirega. S,arikakiįred tiivuliseļt kandilised, sisemisel küljel karedad.
Katis, kui olemas, koosneb l-3 kileja Servaga ļehekesest. Sarikad 7-B mm
läbimõõdus, osakatiste lehekesed rohkearvulised, kitsad, süstjad kuni
lineaalnaaskeljad, paljad, alusel lįihidalt kokku kasvanud. Õied mõlemasugulised. Tupe tiprned munajad, kuni 0,5 mm pikad. Kroonlehed valged
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66. joon. Emaputke (osterĮcum p'aĮtlstre'y leiukohad Eestis'
Į43"

ltuni valkjad' l-l,5 mm pikad, peenelt papillilised, ovaalsed; võrdlemisį
pika pinnukesega; nencle tipp on mittesügavalt pūgaldunud ning sisscpoole käändunud. Viljad 4-5 (6) mm pikad ja 2,5-3 (4) ,mm laiarl'
valminult metalliläikelised; seemnįsed 3 tömbi, õõnsa seĮgmise roidega .;a
2 peenikese, tiivulise külgmise roidega; külgmised roided seemniste serval
teineteisest eemalehoiduvad.
Õitseb juulis, augustis.
Soistel ja niisketel niitudel ning puisniitudel, jõgede įuhtadel' võsastikes, eriti mereäärsetel aļadel. Eestis esineb peamiselt mandri lääneosa
rannikul ja saartel ning Tartu ümbruses' eeskätt Emajõe luhal (seega vald_
kondades Emor, Emoc, Emed); neis kohtades on sage' vahepealseļ al:rl
Ąga peaaegu puudub (66' joon.). Sageli kasvab koos Angelica sų!'
oestris'ega.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osas (peamiselt kesk- ja lõunavööndīs,
puudub Krimmi poolsaarel), Lääne- ja Ida-Siberis ning Kesk_Aasias; kas_
vab soodel, niiskeiel jõekallastel ja niitudel, vaheļ ka soolakal pinnasel.
Kesk-Euroopas.
osterįcum paĮustre meenutab väliskujult AngeĮica sglaestrīs't, kuid on
sellest kergesti eristatav teravalt kandiļise Vāffē; peaaegu paljaste (kare_
date) sarikakiirte ning lehtede teistsuguse hambulįsuse poolest.

3l'

perekond heinputk _ AngeĮicaI L.
L. Sp. Pl. 250. 1753.

Ķahe_ või mitmeaastased, enamasti kõrged rohttaimed õõnsa varreg3.

Lehed suured, kaheĮi- või koļmelisulgjad, põisjate tuppedega. Liitsarikad
poolkerajad. Õietupe tipmed vaevalt märgatavad. Kroonlehed enamastį
valged, harvemini punakad või rohekad, sissepoole pöördunud pügaldunud
tipuga. osakatise lehekesed naaskeĮjad. Sigimik alusel järsult ahenenuri.
Stülopoodium padjakujuline. Karpoloor vaba' sügavalt kahejagune. Viljad
munajad või elliptilis-piklikud, seljalt lamedad; seemnised 5 roidega, selg_
mised roided nõrgalt eenduvad., niitjad või kandiĮised, külgmised aga tii_

luļised; viljasein (perikarp) ei eraldu kahe kihina (nagu

perekonnat

ArchangeĮica); roiete mesokarp käsrrja struktuuriga; õlikäigud vagudcs
üksikult, kommissuurilr 2-4- (6-) kaupa; endosperm ristļõikes mõhupoolel
peaaegu lame.
Perekonda kuulub umbes 50 liiki, mis on levinud peamiselt Euroopa,
Aasia ja Põhja-Ameerika parasvöötme põhjaosas' Neist esineb NSV Liidus
l6 liiki (peamiselt Kaug-ldas), Eestis I liik.
Perekonna tüüpliik on AngeĮica sgĮaestris L.
l. Harilik heinputk - AngeĮica sgĮaestris' r' SP; Pl.25l. l753; Led'
Fl. Ross. 2:296.1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curļ. |64' tB52; Sėhischk. in Fl. URSS į7: 13. l95ļ; Pēt. in Latv. fl.3:
angeĮus (lad. k.), angeĮos (kr. k.) _ ingel; legendi järgi olevat ingel taime raviomadustele tähelepanu juhtinud.
2 sįfuestrįs (sgĮaestris) (lad. k.) _ mets_, metsa_, metsas kasvav'
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67. joon. Harilik Įteinputk (AngeĮica sgĮaestris): a

d

l0 Ecsįi

ŅJSV flor;ra

_

ja
- vili. (a b -

/"

taime ülemįne osa, b
orig.)

-

įeht, c' __ õis,

405. 1957. _ A. sgĮaeslrįs var. uuĮgarĮs Avė-Lallem. in Ind. sem. HortPetrop.9:59. 1842; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur.5 (2): 1333. l92õ_ SeĮįnumAngeĮica Roth, Tent. Fl. Germ. 1: l33. l7BB. -- Exs.: K. Eichrv.
Eesti taimed I'II, no l2l. ļ93B.
Äyagr'rķ necgotž' (67. joon.)
' o, 4' Vars 50-150 (200)- cm kõrge, kuni 2,5 cm läbimõõdus, ruljas,
õõnes, peenelt vaoline, sinaka kirmega, paljas, üļemises sõlmevahes liits:t_
rika aļl (suuremas uļatuses kui kikkaputkel) tihedate valkjate lühikarvadega, ülemises oSaS harunenud. Lehed enamasti koļmeli-, harvemįnį
kahelisulgjad, üldkujult lai-kolmnurkjad, pikkadel rootsudel, suurte põis'
jate tuppedega, eriti ülemisecl lehed; alumiste lehtede laba 30-60 cm pilik
ning peaaegu niisama lai; sulglehekesed munajassüstjad või munajad,
lühikiilja alusega, 2,5=9 cm pikad ja l-4 cm laiad, teritunud tipuge,.
teravaļt peensaagja servaga' paljad, vahel alumise pinna roodude kclIr.rl'
ja seņval pisut karedad; viimase järgu sulglehekesed ļõhestumata. Lįįt_
sarikad kumerad, (l5) 20-30 kandilise karedakarvase kiirega. Katis, l<rrį
olemas, koosneb l või 2 (3) varakuļt varisevast lineaaļsest ļehekescsįl
sariliad l-2 cm ļäbimõõdus, osakatise ļehekesed lineaalsed, rohkearvulised, sarikate pikkusecl, kareda servaga. oietupe tipmed ebaselged. Kroon*
lehed enamasti valged, vaheļ punakad, umbes 5 mm pikad, nõrgalt papil*
lilised, nende tipp pisut pügaldunud ning kergelt sissepoole käändunu,įTolmukad kroonlehtedest palju pikemad. Emakakaelad stüĮopoodiumį;į
pikemad (vilja valmimise ajal umbēs 3 korda). Viljad ovaalsed, (4) 56 mm pikad ja 3,5-5 mm laiad, seljalt lamendunud; osaviljad kolme nõr*
galt eencluva niitja selgmise ja kahe tiivulise külgmise roidega; endospertm
ii.tloik.. poolkerajas kuni oakujuļine, tömbiļt viiekandiline, mõhupoolcl
lantc või veidi nõgus.
Õįtseb juulis, augustis.
Heinpuū kasvab iii.k.t"l niitudel ja puisniitudel, rohusoodel (madalsoodcl), hõredamates sega- ja lodumetsades, lepikuies' järvede ümbruses,
jõeäärsetes põõsastikes ning kraavide ja kanaļite kallastel. Eelistab ltur:'
nrttsrįkast liivsavįkat, savikat võį soostuvat pinnast; esineb väheste isen'
diįena kuni massiliselt. Sage kogu territooriumil; Eestis üks laialdasenrait
levinud sarikalisi. Niįskuselembene ning varjutaluv taim.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas alates Karjalast ja Lapimaalt kunį
lõunavööndini (puudub l(rįmmi poolsaarel), Lääne- ja Ida'Siberis; kasvab
sega- ja kasemetsades, eriti uhtlamminiitudel ja soodel. Põhja- ja KeskEuroopas.
Majanduslik tähtsus. Veised söõvad lreinputke noori taimi, kuįd loo'
duslikeļ karjamaadel vähese esinemise. tõttu ei oma ta söödataimena täht'
sust. A bsoluutsest kuivainest arvestatuļt sisaldavad lehed C-vįtamįinį,
ll5i,4 mg%, õisikud 420 nlg/o ja varred 384 mg/o (Vahruševa, l95l). Juurt
ravimįna.
{RadĮx AngeĮicae sųĮoestris'1 ja ka kogu taime kasutati varem
paljude sisehaiguste vastu. Kuivatatud viljade pulbrit on tarviįatud įnseli_
titsiidina.
.:
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32. perekond kikkaputk

ArchangeĮįcal Hoffm'

Hofim. Gen. pl. Umbell. 162. lBļ4.

Kahe- või mitmeaastased kõrged rohttaimed. Lehed suured, kaheli- v5i
peaaegu kolmelisulgjad, tuppedega. Varred vahel ainult liitsarika alļ tihedalį lühikarvased. Liitsarikad kerajad. Õietupe tipmed lühikesed või vaevalt märgatavad. Kroonlelred rohekad või valged. Emakakaeļad ümmar_
guse suudmega, õitsemisajal stülopoodiumist lühemad, vilja valmimis':l
āga kaks korda pikemad. Karpofoor aluseni kaheks jagunenud. Viljad
laielliptilised, seljalt Iamedad; seemniste selgmised roided kitsalt tiivulised, külgmisįest vähem eenduvad, külgmised laialt tiivulised, tugevasti
eenduvad; õlikäigud väikesed, 20_40-kaupa, asetsevad peaaegu pideva
rõngana viIjaseina (viljakatte) sisemįses õhukeses kihis; vilja valmimisel
laguneb viljasein kaheks kihiks - õhukeseks sisemiseks õlikäikudega
kihiks, mis on seemnega kokku kasvanud, ja viljaserna peaosa moodusta'
vaks välimiseks kihiks; hiljem irdub seeme viljaseinalt ning asetseb seem'
nises vabalt; endosperm ristlõikes kergelt neerjaS.
Perekond ArchangeĮtca erineb perekonnast Angelica järgmiste tunnuste poolest: varred on üļemises osas paljad (mõnikord ainuļt üsna liitsa_
rikate alusel tihedalt lühikarvased), lehed üldiselt heledamad, liitsarikad
kerajad, õlikäigud viljades peaaegu katkemata rõngana, vilja valmimisel
seeme vabalt Seemnises' endosperm ristlõikes kergelt neerjas.
Perekonda kuulub umbes l0 liiki, mis on levinud põhjapoolkera põhjaosas ja Kesk_Aasia mägedes. NSV Liidus on konstateeritud neli liiki, neist
Eesįis kaks, millest üks esineb ainult kultuuris.
l. Kroonlehed enamasti valkjad või rohekasvalkjad. Osakatise Įehekesed
naaskeljad, sarikakiirtest 2 korda ļühemad. Seemniste selgmised roided tömbid, paksud

2.

Rand-kikkaputk

ArchangeĮica įįtoraįįs (Fr.) C. A. Agardh

-

sed lineaalnaaskeljad, peaaegu sarikakiirte pikkused. Seemniste selgmised roided teravad, niitjad

l. įIarilik

t.

kikkaputk

Harilik kikkaputk

_

-

ArchangeĮĮca officĮnalis (Moench) Hoffm.

ArchangeĮĮca officĮnaĮis2 (Moench) Hoffm.

ĪWietl.
Gen. pl. Umbell. l62. l8l4, in nota; Led. Fl. Ross.2: 297. |B44-l846;
et web. Beschr. pl.ran. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 165. lB52; Schischk. in Fl.
URSS t7 28.l95l; Pēt. in Latv. fl.3:406. 1957. - A. saįįaa (Mill.) Bess.
_
Enum. pl. l3. |B22, p' p. _ Angelįca ArchangeĮica L. Sp. Pl.250. |753.
A. officinalis Moench,
A. saįįaa Mill. Gard. Dict. ed.8. no l. 1768, p; p.

-

t

archangeĮus (lad. k.), archangeĮos (kr. k.)

montanusel.

2

oĪĪįcįn'aĮįs (lad. k., sõnasl o[fĮcĮnc
įainlena kasutatav.

ro.

_

--

apteek)

peaingel; taime ntmetus Tabernae'

_

ofitsinaalne' s' o' apteegis ravint'
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Meth. Bl. l7g4. * A. Archan'geĮica ssp. eu-ArchangeĮica Thell' in Hegi,
Illustr. Fļ. įlitt'-Eur. 5 (2): 1342. l926. _-. ĀgrIEnķ ante.luķIü.

]

, 4 . Taim, eriti risoom, aromaatne; hävib pärast viljunrist (2-_4aastasena). Risoom jäme, rohkete juurtega, valkja või kollaka piimmahlaga.
Vars püstine, ümardunud peenelt vaoļine, õõnes, ülemises osas harune(E

nud, paljas või airrult üsna liitsarikate all tihedalt lühikarvane, 75_l50
(200) cm kõrge. Lehed heļeroheļised, paljad, servaļ ja vahel pealmisel
pinnal roodude kohalt pisut karedad, suured (eriti alumised), vahel kuni
60 (80) cm pikad, kolmelisulgjad; viimase järgu sulglehekesed munajad
või munajassüstjad, umbes 5*-8 crn pikad, teritunud, terved, vahel sisse
lõikunud, ebareeglipäraselt hambuįise või saagja Servaga' hambad kõhrja
ogatipuga; tipmised sulglehel<esed sageli sügavalt kolmeļõhesed; alumised
lehed pikarootsrtlised, rootsude alusel suured tuped; üļemised ļehed väherrr
sulgjad, enam või vähem kileja servaga põisjatel tuppedel istuvad. Liitsarikad 8-l5 cm läbimõõdus; 20-40 kiirega, mis on üleni või ainult ülemisel küljel lühikarvased. Katis enamastįįrrudub; osakatis koosneb rohketest lineaalnaaskeljatest, enamasti ļühikarvastest, peaaegu sarikakiirte
pikkustest lehekestest. Õietupe tipmed vaevalt märgatavad' Kroonlehecl
valkjas- või kollakasrohelised, elliptilised, kiilja alusega, sissepoole käärrdunud pisut pügaldunud tipuga, l-l,5 mm pikad. Enamasti on emakakaelad õitsemisajaļ lamedast stülopocidiumist lühemad. Karpofoor aluseiri
kahejagune. Viljad elliptilised, paljad, 4-B mm pikad, seljalt lapikud;
osaviljadel kolm teravat kitsalt tiivulist selgmist roiet ja kaks jämedavõitu,
tugevamini eenduvat külgrnist roiet; õlikäigud väikesed, rohkearvulised,
ümbritsevad rõngana endospermi, peale selle leidub neid üksikult selgmistes ja kalrekaupa külgmistes roietes. Viljasein võrdlemisi paks, l<oosneb
õhLrrikkast parenhüüml<oest' Endosperm ristlõikes neerjas'

Õitseb juulis, augustis.
Võrdlemisi lrarva kuļtuurtaimena aedades, harva metsįstunult'
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas peamiselt Arktikas, põhja_ ja keskvööndis, Ķaukaasias, Lääne-Siberis; itasvab soostunud sega_ ja kuuse_
metsades, võsastikes, sooäärteļ, ļanrnriniitudel. Põhja_ ja Kesk-EuroopaS,
ka kultuurtaimena.
Majarrduslik tähtsr.ls. Juured ja risoont sisaldavad eeįerlikku õĮi (kuni
|/o)' mille ülieks koostisaineks orr feļlandreen, vaikainet, parkainet, mõruaineid, arlrangeelikahapet, äädiklrapet, suhkrut, tärklist jm. Juurtes j a
lęhtedes leidub Br-vitamiini. Risoomi koos juurtega (Radįx AngeĮicae\
kasutatakse medįįsiįnis, kuid üldiselt harva
- keedise või tõmmisena See_
deek-rndite sekretobrse ja motoorse lunktsiooni ergutamiseks ning diureetilise vahendina. Rahvameditsiinis on risoomi ja juurte keedis tr_rntud ka
higistamisvahendina palaviku pulrrrl. Noori võsusid tarvitatakse KaugPõhjas köögiviljana. Mõnes kohas Pranfsusmaaļ kasutatakse harilil<u
kikkaputke preparaate likööri šartröösi vaļmistamisel. Kesk-Euroopas, eriti
keskajal. kuļtiveeriti hariļikl<u kikkaputke ravinrtaimena.
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(E. jcron. Rand_kikkaputk (ArchangeĮica ĮĮtoraĮis): a
seemniSe ristlõige.

-

taime ülemine osa (orig.;, D

*

Rand-kikkaputk _ Archangelica įįtoraįįs ' (Fr.) C. A. Agardh įn
DC. Prodr. 4: |70' lB30; Schischk. in Fl. URSS 17: 30. l95l. -_ AngeĮica
ļįįoraįis Fr. Fl. Holland. 5l. l8l7. - A. ArchangeĮica ssp' ĮĮloralis (Fr.)'
Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2) : |342. 1926. -- Įxru;rl npu6pexnlrü. (68. ja 69. joon')
ų' Sarnaneb eelmise liigiga vegetatiivsete organite ehituse poolest,
erineb aga õite ja eriti viljade morfoloogiliste tunnuste poolest ning on.
sUurem ja teravama aroomiga. Vars kuni 2 (3) m kõrge. Liįtsarikad ku:ii
30 cm läbimõõdus. Kroonlehed valltjad või valkjasroheļįsed. osakatise
lchekesed naaskeljad, sarįkakiirtest umbes poole lühemad. Viljad ümardu'
nud_elliptilįsed, 5-6 mm pikad; osaviljad (seemnised) ristlõikes tömpide,
vähe eenduvate selgnriste roietega.
Õitseb juulis, augustis.

2.

G

õ.

.0.

70. joon. Rand_kikkaputke (Archangel.įca ļįtoraĮis) leiukolrad Eestis.

KasVab enamasti mererannikuil ning järvede, kanalite ja jõgede kaĮ,daiļ. Eestis peamiselt rannikualadel, harvemini sisemaal. Esineb ka soostunud ja merelähedasel vähese soolasįsaļdusega pinnaseĮ. (70. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhjavööndis ja BaĮti vabariikides"
Skandinaavias ning atlantilises ja Kesk-Euroopas'

|

ļįtoraĮįs (lad. k.)

'_

kaldaļ, mererannal kasvav

t5t

_ Leuįstįcum
Hill, Brit. Herb, 410. 1756.

33. perekond leeskputk

l

Hi|l

Mitmeaastased kõrged rohttaimed kaheli- või kolmelisulgjate suurte
leltedega. Viimase järgu sulglehekesed suured ning laiad. Tupe tipmedebaselged. Kroonļehed kollakad, elliptilised, nende tipp nõrgalt pügaldunud ning kitsalt sissepoole pöördunud. StüIopoodium koonusjas, emakl_
kaelad vilja valmimisel temast 2 korda pikemad. Vili elliptilis-ovaalne*
selialt lamendunucl; osaviljad kitsalt tiivuliste, teravalt eencluvate selgmisįe ja kaks korda laiemaįe įiivuliste külgrniste roietega: õIikäigucl,
vagude kohal üksikult, kommissuuril 2- (harva 4_) kaupa.
Perekonda kuulub 3 liiki, mis on levinud Lääne_Euroopas ja LähisIdas. NSV Liidus, samuti ka Eestis esineb üksainus liik kultLrurtaimena..
juhuslikult ka rnetsistudes.

l.

Harilik leeskputk
officinaįe2 Koclt, Umbell. l0l. l824;
- Leaįstįcum
Fl. Ross. 2: 292. 1844-1846;
Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5
(2): 1349. 1926; Schischk. in Fl. URSS t7:4l. l95l; Pēt. in Latv. fļ.3:
409. 1957. _ Ligusticum Leuįstįcum L. Sp. Pl. 250. 1753.
- Seļįnum LeuĻ
. stįcum (L.) E. H. L. Krause in Sturm, Fl' Deutschl. ed. 2. 12: 116. 1904. *
' JIro6acroķ anre'{Hķtl?. (7l. joon.)
, 4 . Tugeva aroomiga taim. Risoom pruunikas, jäme. Vars püstine,
, Led.

;80-l50

:

(200) cm kõrge, paljas, õõnes, ümmargune, peenelt vaoline, ülenriSes osas harunenud, aluseļ 3-4 cm Įäbimõõdus, ümbritsetud surnud leh_
tede soomusjate jäänustega. Lehed tumerohelised, ļäikivad, alumiselt.

r

pinnalt heledamad, pisut lihakad; alumised ļehed kaheli- või kolmeļisulgjad, üldkujuļt ļai-kolmnurkjad, kuni 70 crn pikad ja 60 cm laiad, pikkadel '
rootsudel; varrelehed väiksemad, vähem ļõhestunud, lühemate rootsudega;
üļemised varrelehed enamasti kolmelõhesed, vahel terved, lühikestel valge,
äärisega tuppedel istuvad; viinrase järgu sulglehekesed l0-l l cm pikad
ja 6-_7 cm laiad, rombjalt äraspidimunajad, kiilja alusega ja terveservaļised, iipuosas sisse lõikunud ning lrambulise servaga (hambad kõhrja oga.'
otsaga), ülemiste lehtede sulglehekesed sageli peaaegu terve servaga.l Liitsarikad tihedad, umbes |2 cm läbimõõdus, enamasti |2-20 kiirega'
'mis on kandiļised, tugevad, sisemiselt küljelt karedad. Ķatis ja osakatis.
koosnevad rolrketest süstjatest, valkja kileja äärisega ning peenelt rips_
melise servaga lehekestest, mis on allapoole suunatud ning sageli pealmiselt pinnalt karedad; osakatise ļehekesed on alusel pisut kokku kasvanud..
Õied mõlemasugulised. Kroonlehed väga väikesed, kahvatukollased; kurri
l mm pikad ja laiad, tömbi, kitsa, üsna vähe pügaldunud sissepoole pöör.*
dunud tipuga ja įühikese pinnukesega. rStülopoodium õitsemisajāl madalalt
äraspidikoonusjas, kollakas, vilja valmimisel pikenenud, lainja Servagä:

,'

,

t Įibgstihon, Įiggstikon (kr. k.) -_sįįcum'
2 officinaĮe (Iad. k', sõnasl offįcin4
taimena kasutaįav.
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tįime niņetus Dioskoridesel, įatiniseeritult įeuį_
_- apteek) --- ofitsinaalne' s. o. apteegis ravinr-
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7l. joon' Harilik leeskputk (LeuistĮcum officinaĮe); 4 _ õitsev liitsarikas, b
õis, d _ vili' e _:- seemnise ristlõige. (a ja b _ orig.)

_

j

leht' c ,*

ning rohekas. Emakakaeļad õitsemisajal väga lühikesed, vilja valmimiseĮ
sĮülopoodiumist kuni 2 korda pikemad, kitsa ühekülgse suudmega. Karpofoor aluseni kahejagune. Vili elliptiline, seljalt lamendunud., S-7 mm pikk
ja 3-4 mm lai, paljas' alusel pisut südajas, koļlakaspruunikas; seemnised
lookjalt kõverdunud, kolme kitsa tiivulise ligistikku aseįseva selgmise ja
kahe rohkem eenduva ning laiema külgmise roidega' ristĮõikes viiekandilised, poolelliptilised; viljasein pisut käsnjas; õĮikäigud kaunis suured;
endosperm ristļõikes oakujuline, kommissuuril lame või pisut nõgus, sageli
keskkohal kiiluna pisLrt etteuļatuv.
Õitseb juulis, augustis.
Kultuurtaįmena aedades; juhuslikult metsistub. Sagedamini esįneb
saartel (Saaremaal, Hiiumaal, ka Muhumaal ning Ruhnul), võrdlemisį
harva mandriosas (72. joon.).
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavöõndis ning Ka'tkaasias, nii kultuurtaimena aedades kui ka metsistunult. Peaaegu kog,r
Euroopas ja Põhja-Ameerikas, kuļtuuris ja metsistunult. Taime päritolu
pole seni lõplikult selgitatud, kuid oletatakse, et ta kodumaaks on Aasia
edelaosa.

Majanduslik tähtsus. Taim, eriti kuivatatuna, on omapärase terava
lõhnaga. Risoomis ja juurtes leidub eeterlikku õĮi (selle pea'miseks koostisaineks on terpineool), mõruainet, suhkrut, orgaanilisi happeid (angeelikahapet jt.), tärklist jm. Varem, eriti keskajal, tarvitati leeskputke juuri,

s

õ.

t
t

į

D.

72, joon. Hariliku leeskputke (LeuĮsticun o|įicĮnaĮe\ naturalisatsioon Eestįs"
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lehti ja vilju ravimina. KäesoĮeval ajal ei kuuļu nad ofitsinaalsete ravimite
lrulka. Rahvameditsįinis oli leeskputke keed'is vahendįks sęedehäįrete, vesį'
tõve ja teiste haiguste vastu. Lehti tarvįtati ka toitude maitsestamiseks.

34. perekond piimputk

-

L. Sp. Pl. 245.

Peucedanumt L,
1753.

Kolmeli-sulglõhiste või kolmelisulgjate lehtedega püsikud, mille juured
ja varred sageli sisaldavad piimmalrla. Tupe tipmed lühikesed, sageli'vae_
valt märgatavad. Kroonlehed valged, rohekad, kotļakad või punakad,
munajad, sissepoole pöörclunud kitsa pügaldunud tipuga. Stülopoodium
järnekoonusjas. Emakakaeļad teineteisest eemalehoiduvad, stülopoodiu_
,mist ligi 2 korda pikemad. I(arpofoor vaba, aluseni kahejagune. viljad
nįi mõhu_ kui seljaosas tugevasti lamedad, elliptilised kuni ümmargused;
'seemnised lamedaļt läätsjad, kolme ligistikku asetseva niitja, nõrgatt
eenduva selgmise roidega ja kahe, neist eemal asetseva heledama tiivulįse
Įiülgmise roidega (seemniste külgmised roided puutuvad tihedalt kokku);
viĮjaseina sisemised kįhid koosnevad paksuseirralistest rakkudest; õlikäigud viljaseina pinna lähedal kulgevate vagude kohal Į-3-kaupa, komrnissuuri kohal2--4- (6-) kaupa; endosperm tugevasti kokku surutud, ristlõikes kitsas, mõhupoolel pisut nõgus.
Perekonda kuulub üle l20 liigi, mis on levinud peaaegu kogu Euroopas
ja Aasias (välja arvatud kõige põhjapoolsemad alad), eriti aga Vahemere*naadel ja Aafrikas. NSV Liidus on konstateeritud 43 liiki, neist Eestis
kaks.

l.

Varred ruljad, säsikad (mitte õõnsad), nende alusel surnud lehtede
soomusjad jäänused. Lehed pisut läikiva pealmise pinnaga; esime;e
järgu sulglehekeste paarid enamasti tahapoole pöördunud' Kuivade
asukohtade taim
l. Mägi-piimputk -- Peueedanum oreoseįįnum (L) Moench

Varred kandilised, õõnsad, nende alusel ei ole surnud lehtede jäänrrseid. Lehed peaaegu läiketu pealmise pinnaga; tavaliselt ei ole esime:;e
järgu sulglehekeste paarid tahapoole pöördunud. Sootaim
2. Soo-piimputk Peucedanunt paĮustre (L.) Moench

-

l. sektsioon oreoseįįnum (Miļļ.) Reichenb. Handb. Gewächsk. 449Gen. oreoseįįnum Milļ. Gard. Dict. abridg. ed. 4. |754' _
!B27, p. p.
Tupe tipmed märgatavad. Kroonlehed äraspidimunajad' pügaldunud
tipuga, valged või valkjasrohekad. Viljad tiivuliste, kitsaste, vahel jämedamate külgmiste roietega. ' Lehtede viimase järgu sulglehekesed enam-.
vähem laiad, hõļmised või hambulised. Katis ja osakatis olemas.
r peuhedanon taime nimetus Dioskoridesel , peuhedanos sama Theophrastosel;
tuletatud krcekakeelsetest sõnadest peuke _ kuusk, danos _ kuiv, madal (nähtavastį taįme
lehetipmete sarnasuse tõįtu kuuse okastega), või,sõnast peukedanos (kr. k.) _ kibe, terav
(taime, terava lõhna

ja maitse

tõttu).

į55

Mägi-piimputk _ Peucedanurn oreoselįnum| (L.) Moench, Meth.
82. 1794; Led. Fļ. Ross. 2: 3lį. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phal.
Gew. Esth_, Liv_ u. Curl. 165. 1852; Thell. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur.
5 (2): 1386. 1926; Scļrischk. in Fl. URSS 17: tBB. l95l; Pēt. in Latv. fl.;ļ:
41l. 1957.
Athamanta oreoseįįnum L. Sp. P|' 244. |753. _- lopuurrur
ropuutĮ. (73' ja 74. joon.)

* t.

ų. Juur käävjas, sisaldab piimmahla; juurekaeiai surnud iehtede
jäänused. Vars püstine' 30-l00 cm kõrge, ümardunud, peenelt vaoline,
paljas või alumises oSaS pehmekarvane, säsikas, nõrgalt harunenud, ülemises osas enamasti ]ehtedeta. Lehed pisui jäigad; juurmised lehed üļd_
kujult kolmnurkjad, pikarootsulised, ļühikeste tuppedega, pealmiselt pin_
nalt pisut läikivad, alumiseļt veidi lreiedamad, 30-40 cnr pikad ja umbes
l5 cm ļaiad, kaheti_ või kolmelisulgjad; esimese ja teise järgu sulglehekesed põlvjalt taha_ või allapoole ,suundunud rootsukestel; viimase järgu
sulglelrekesed munajad, sügavalt lõlrestunud äraspidinrunajateks lrõlma_
deks, mis on l-2 cm pikad, 0,5-ļ cm laiad, saagjalt hambulise ja pisut
sissepoole käändunud Servaga; hambad kõhrja tömbivõitu ogaotsaga;
ülemised lehed vähem ļõhestunud, pisut põisjate tuppedega, vaheļ redutseerunud" Liitsarikad l0-i5 cm läbirnõõdus, veidi kumerad, ll-25 kii_
rega, mis on umbes 5 cm pikad, peenikesecį, ainult sisemisel küljel karedad. Katise moorįustavad 9-l3 süstjat või peaaegu naaskeljat, teritunutl'
kitsa kileja Sefvaga lühikest allapoole suunatud lehekest. Sarikad umbes
2,5 cm ļäbimõõdus, nende osakatis koosneb 7-9 lineaalnaaskeljast ļehe_
kesest, mis on sarikaiega peaaegįį r'ihepikkused. Tupe iipmed munajad,
tömbid' eristatavad. Kroonlehed enamasti valged' ümardunud, ļühikese
pinnukesega, sissepoole pöördunud pügaldunucl tipuga, umbes 1 mm pikad'
ja niisama laiad. Viljad ümardunud, laielliptilised, peaaegu paljacl, 5_
B mm pikad ja 4-7 mm ļaiad, kollakaspruunid; seemnised kolme pisut
kandiļiselt eenduva selgmise roidega ja kahe tiivulise, veidi paisunud külgnrise roidega; emakakaelad lühikoonusjast stülopooditrmist kuni 2 korda
pikemad, teineteisest eemalehoiduvad; õlikäi gud va gudes üksikult, kommissuuripoolel 2-kaupa; väikesi sekundaarseid õļikäike mitmes kohas; endoSperm läbilõikes kitsalt elliptiline, kommissuuril kergelt kumer.
Oitseb juulis, augustis.
IJõredates kuivades männitnetsades ja nende äärtel, liivikutel, teeselvadeļ, ļiivastel põldudel, kinkudel ja,nõlvadel, peamiselt Eesti kaguoszts,
(Tartu raj.) ja Lahkme-Eesti valdkonnas (Emed) . (75. joon.) Kuivade
asukohtade tainl, eelistab liivast ja kĮibust pinnast, esineb ka lubjarikastel
nõlvadel koos Sarapuuga. Männimetsades on sageli kaaslasliikideks
Deschampsia f Įexuosa' PoĮų gonatum odoratum, Rhodococcum aįtįs-įdaea,
Vaccįnįum mųrtiĮlus jt', Iiivikute|
- Rurnex acetoseĮĮa, Antennarįa dįoįca.
Caļį,una auĮgaris jt.

' oreoseļįnon.:'įaime nimetus Theophrasiosel ja Dioskoriclesel; tuletatud.kreekakeel_
setest sõnadest oros *_ mägi, seįįnon
sarikaļiste ühe esindaja nimetus antiikkirjanikcl-
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74. joon. Māgi.piimputke (Peucedanum oreõsēļįnul'l) leht'
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75. joon. Mägi_piimputke ļPeucedanum oreoseĮĮnum) leiukohad Eestis

NSv Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (puudub
Krinrmi poolsaareI), Ees-I(aukaasias; kasvab tammikutes, tamme_segamēįsadcs, kuivades männikutes, nende äärtel, ka põõsastikes. Lõuna_Skandinaavias, Kesk- ja Lõuna_Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Taim sisaldab eeterlįkku õ|i (oĮeunt oreoseĮinĮ\,
mis koosneb peamiselt terpeenidest. Kasutati varem meditsiinis diureetilise vahendina.
Üldlevik.

2. sektsioon ThgsseĮĮnum (Hoffm.) Reichenb. Handb. Gewächsk. 448.
_ Gen. ThųsseĮįnum Hof fm. cen. pl. Umbell. l: l54. lB14, non Adans.

1827.

_

Tupe tipmed erisįatavad. Kroonlehed lühikese pinnukesega, äraspidimunajad, pügaldunud tipuga. osaviljade külgmised roided jämedad, võrd_
lemisi laiad. Lehtede viimase järgu sulglehekesed (tipmed) kitsatl,
lineaaļsed.

Soo_piimputk _ Peucedanum paĮustre, (L.) Moench, Meth. 82.
1794; Led. Fl. Ross. 2:240. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv.
Esth-, Liv- u. Curl. 165. lB52; Thell. in Hegi, lllustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2):
1393. 1926; Schischk. in Fl. URSS 17:20l. l95l; Pēt, in Latv. fl. 3:4l0'
1957.
Seįįnum paĮustre L. Sp. Pl. 244. 1753' _ Thųsselinutn paĮusĮre
(L.) Hoffm. Gen. pl. Umbell. l: l54. l8l4. _ lopuuHttt< 6onorrruü. (76.
joon.)

2'

4.
l

Noorel taimel sisaldavad kõik osad piimmahla. Vars kandiline,

paĮustre (lad. k.)

_

soo-' soos kasvav
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76' joon' Soo'piimputk

\':,u;'::: Į,?,|',''j'!',:.f,,1. .'.ĪĮĮu..'''*'n'

ja alumine

osa

vaoļine, paljas, seest õõnes, ülemises osas harunenud, lehtedega, alusel
enamasti lillakas, 50-l20 cm kõrge. Lehed paljad, peaaegu läiketud; aluņised lehed pikarootęuĮised, lühikese tupega, üldkujult, laį-kolmnurkjad,
kaheļi- või kolmelisulg jad,7-40 cm pikad, 3.*40 cm ļaiad; ülemised lehed
vähem sulgjad, kileja äärlsega pikenenud tuppedel; esimese ja teise järgu
sulglehekesed rootsukesega, kolmanda (viimase) järgu sulglehekesed rootsukeseta, sügavalt ļõhestunud 1ineaalseteks või süstjaslineaalseteks tipmeteks, mis on harilikult kareda, vahel sileda servaga ning kõhrja ogaotsaga,
enamasti 8-15 mm pikad ja l-3 mm laiad. Liitsarikas peavarre tipul
külgharudel asetsevatest suurem, 5-l0 cm läbimõõdus, (l5) 20-30 kii_
rega, mis on sisemisel küljel karedad. Katise lehekesed, arvult 7-l2,
munajassüstjad või peaaegu lineaalsed, pikalt teritunud, kileja ripsmelise
servaga, allapoole suunatud; sarikad umbes 2 cm läbimõõdus; osakaįis
į<oosneb 7-|2 lineaaļsest kileja äärisega lehekesest, mis on .umbes sarikate pikkused. Tupe tipmed laiad, tömbid, lühikesed. Kroonlehed enamasti
valged, harva punakad, pügaldunud tipuga, ümardunud, urnbes l,5 mm
pikad ja niisama laiad. Viljad mõlemal küljel lapikud, laielĮiptilised, 4_
5 mm pikad ja 3_-4 mm laiad; Seemnised koļme pisut eenduva tömbi
selgmise roidega ja kahe laia, kitsalt tiivulise külgmise roidega; õlikäigud
vagude kohal üksikult, kommissuuril 2' (4-) kaupa; viljakate paks, koosncb
'õrnaseinalis,test õhku sisaldavatest rakkudest, kuid kommiqsuuril on ta
välimised kihid puitunud (prosenhüümirakud); endosperm vähem kokku
surutud kui eeļmisel liigil, ristlõikes mõhupoolel lame'
Oitseb juulis, augustis.
Soostuvatel märgadel niitudel (ka luhtadel) ja puisniitudeļ, rohusoodel (madal- ja siirdesoodel), lodumetgades, siirdesoometsades, rabasetvadel, järvede kallasteļ, kraavides. Sage kogu territooriumil, kohati esineb
väga ohtralt' Niiskuselembene. Viljad on kohastunud ka vee kaudu ļevimiseks.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- ja keskvööndis ning LääneSiberis; kasvab soodes, soostuvateļ niitudel ja eriti lepikutes. Põhja- ja
Kesk-Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Varem kasutati meditsiinis ravimtaimena (Rad.ix
Seļįnį palustris| langetõve vasįu'

Peucedanum palustre varieerub paljudes tunnustes, peamiseļt seoses
kasvukoha tingimustega. ,Eestis on täheļdatud kuįvemate asukohtade
ļehed-kahelisuĮgjad, tipmed laiad; kogutud Tal_
vormi Ī. sįļaestre auct.
linna juures SeevaĪdis,- põõsastikes.
' Peucedanum paĮustre Sarnaneb vāliskuju|t SeĮįnum caruĮfoĮĮa ja CnĻ
dium dubium'iga, erineb aga nendest rohketest lehekestest koosneva katįse
poolest.

l

l

į]e.sįi ķ..SY lļorrra
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35. perekond till

*

L. Sp. Pl. 263.

Anethumt L.
1753.

Ühe-, vāgą harva kaheaa,stased rohtįaimed peenelt sulgįagu.ste ļ'ehte_
dega. Tupė tiįmed väga lühikesed või puuduvad. Kroonlehed kollased,.
sissepoole pöördunud pügaldunud tipuga. Katis ja osakatis puuduvadĶarpofoor vaba, sügavalt kahejagune. Viljad munajad või laielliptilised'
seljalt lapikud; osaviljad koļme niitja, enam või vähem eenduva selgmise
roidega ja kahe peenikese' tiivulise äärisena esileulatuva külgmise roidega;:
õlikäigud vagude kolraļ üksikult, kommissuuril 2-.4-kaupa; stülopoodiurn
lühikoonusjas või padjakujuline, algul sirgete, hiljem teineteisest eemaļe_
hoiduvate emakakaeltega; endosperm ristlõikes poolelliptiline, kommis=
suuripoolel peaaegu sirge.
Perekonda kuulub 3 liiki, mis on ļevinud peamiselt Põhja_Aafrikas jal
Väike-Aasiast Indiani. Liiki Anethum graueoĮens, mis on perekonna tüüp_
liik, kultiveeritakse laialdaseĮt Euroop.as ja Ameerikas.
l

A l.

Ross.2:

Anethum graueoĮens, L. Sp. Pl. 263' 1753; Led. Fļ..
317.1844-1846; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): 1291.

Aedtill

1926; Schischk. in Fļ. URSS 17:209' l95l;Pēt' in Latv. Ī|.3:4|4.l957.__
Selinum Aneįhum Cranlz, Class. Urnbell. emend. 60' |767.
- Pastįnaca,
graaeoĮens (L) Bernh. Syst' Verz. Erf. l7l. 1800.
Vl<pon naxyuuü.
(77. joon.)
o' Taim tugevalt aromaatne, tumeroheline, ülemises osas nõrgalt
sinaka kirmega, paljas. Juur valkjas, peenike, käävjas. Vars püstine, lihtne
või harunenud, ruljas, peenelt vaoline, kitsaste vahelduvate valkjate ja
roheliste joontega, kultuuris 50-l00 (l20) cm kõrge. Lehed kolmeli_ või
neljalisulgjad, üldkujult munajad; kõik sulglehekesed lineaalniitjad või
peaaegu niitjad, valkja ogaotsaga; alumised lehed rootsudega, mis aluseį.
on ļaienenud piklikeks, kileja servaga l,5-2 cm pikkadeks tuppedeks;
ülemised lehed väiksemad, vähem lõhestunud, tuppedega. Liitsarikad kuni.
l5 cm läbimõõdus, kumerad, 30-50 sileda, peaaegu ühepikkuse kiirege.
Katis ja osakatis puuduvad. Õied väga väikesed. Tupe tipmed üsna lühikesed, ebaselged. Kroonlehed kollased, ahenevad sissepoole pöördunud,.
pisut pügaldunud tipuks. Stülopoodium helekollane, padjakujuline; emakakaelad ümardunud suudmega, ļühikesed, õitsemisajal sirged, vilja valmi_
miseļ teineteisest eemalehoiduvad. Viii munajas või laielliptiline, vahel
peaaegu ümmargune, 3-5 mm pikk ja l,5_3,5 mm lai, pruunikas, seljaltlamendunud, laia kommissuuripinnaga; osaviljad teineteisest kergesr.ir
eralduvad; neil on kolm kiiljat nõrgalt eenduvat selgmist roiet ja kaks
helekollast, tugevąmini eenduvat külgmist roiet; õlikäigud vagude kohaį
üksikult, kommissuuripoolel 2;kaupa; endosperm ristlõikes poolelliptiline'.

I anethon _ taime nimetus Aristophanesel; vastab tõerräoliselt aneson'ile või anįson'ile, s. o. liigile Anethutn graaeoĮens või Anįsum aulgare; sõnast ąēmį (kr. k.)
puhun (õhku)' taime tugeva lõhna tõttu.
2 graueoĮens (lad. k.) _ tugevasti ļõhnav.
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77. joon' Aedtill (ānefhum graaeolelrs) : a
vilikond, d _ vili, e
ll.

e

*
*

taime ūIemine osa (orig.), Ö
seemnised ristlõikes.

*

õis, c

-

madalalt viisnurkjas, mõhuosas peaaegu sirge; sisaldab rasvõli, aįeuroonį
kaltsiumoksalaadi kristallę'
Õitseb j'uulist septembrini.
Kasvataiakse laialdaselt aedades maitseaįnetaimena; juhuslikult meį
sisiudes esineb aedades, elamute'ümbruses, teede ääres, prahipaikadeĮ.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas, Ķaukäāsias, Kesk-AaŠiaš, nii kuį_
tuuris kui ka metsistunult. Spontaanselt esineb arvatavasti Väikė'Aasias,
Iraanis, Põhja-Aafrikas (Egiptuses) ja Indo-Himaalajas. Kultuurtaimena
ja metsistunult Kesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani poolsaarel, PõhjaJa Lõuna_Ameerikas (eriti Tšiilis ja Paraguais) jm. Umbrohuna įevinud
Vahemeremaadel ja Lõuna-Aafrikas.
Majanduslik tähtsus. Laialdaselt kasutatav toitude maitsestamiseks
.aing köögiviljade konserveerimisel ja soolamisel. Seemneid' tarvitatakse
Į<a pagaritööstuses. Kogu taim (eriti seemned) sisaldab 2,B-4% eeterlikku
,õIi (oĮeum Anethį aeĮherėum\, mille peamiseks koostisaineks on karvoon
(40-,50%) ja mida kasutatakse likööritööstuses ja parfümeerias seebi
vaļmistamisel.
Juba vanaajal tunti tilli ravįm- ninģ maitseainetaimena-._Kesk-Eüroo_
paSSe sattus ta 8. ja 9. sajandil' Inglismaale 9. ja l0. saįandil. Meditsiinis
ālid kasutusel viĮjad (Fructüs Anethi), ka ürt ja õied (Herba et Fl,ores
Anethi). Hilisemal ajal .kaotas till oma tähtsuse ravimtaimena. Uuemaiļ
andmeiļ on tiįli lehtede.ltõmmis (leotis) hüpertooniatõve ravimįsel soodsa
toimega. Eksperimentaalselt on kindlaks tehtu'į, et see veeni süstituna
aļandab arteriaalset rõhku ja laiendab veresooni' ergutab südametegevust
ja suurendab diureesi.
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36. perekond moorputk

_

- Pastįnaca
L. Sp. Pl. 262. Į753.

IL

Kahe- ja mitmeaastased rohttaimed enamasti liht', harva kahelisulgjate
lehtedega. Katis ja osakatis saģeli puuduvad. Tupe tipmed vaevalt märgatavad,. Kroonlehed kollased, terve servaga, sissepoole rullunud tipuga"
štllopoodium parljakujuline. Karpofõor vaba, aluseni kahejagune. Viljad
seljalī tugevasti lapikud, munajad, paljad või karvase.d; viljaseina kesk_
miįe kihi koosneb kahest erinevast koest -. välimine on õhukeste rakuseintega parenhüümkude, sisemise aga moodustavad piklikud sklerenhüümiīaolīsed puitunud rakud; seemnised kolr'ne nõrgalt eenduva niitja
selgmise roidega ja kahe, paksenenud Servana esineva külgmise roidegl;
selgmised roided on üksteisest eraldatud ļaiade vagudega, mis ei uļatu
o'uįiļjrd. aluseni; õlikäigud vagude kohal üksikult' kbmmissuuripoolel
en,amasti 2-kaupa. Endosperm mõhupoolel lame.
Perekonda kuulub kuni l5 (osalt üksteisele väga lāhedast) liiki, mis

I

Pastįnaca

-

porgandi nimetus Colunrellaļ ja Pliniusel, kanti hiljem üle moorputkele;
_ haritud maa, või prtstus ļlad'' k'} * sõö!' toįt, kuna

tuļetatud sõnast pasttnum (|ad. k.)

söõdavate juurte tõttu kasvatatį taime .kõögiyiljana.
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on levinud peamigelt Euroopas (ka Kaukaasias) ja Aasias (Väike-Aasias,
Siberis). NSV Liįdus esineb seitse liiki, neist Eestis kaks (üks kultuuris)Perekonna tüüpliik on Pastįnaca satįua L'
l. Vars ja lehed aļumiselt pinnalt enam või vähem karvased. Juur puitur'n
kibeda maitsega
l. Harilik moorputk _ Pastįnaca sįĮaestrįs Gars".

'-- ''Vars

aļumiselt linnalt nõrgali karvased kuni peaaegu paljad'Iuur lihakas' söödav' Kultuurtailo-*orroutk
Pasįįįnaca satįaa L.
ja, lehed

-

l. įlarilik

moorputk
- Pastinaca sįĮoestrįst, Gars. Descr. Pl. Anim'
263. 1767; Schischk. in Fl. URSS 17:2|6. 195l; Pēt. in Latv. fl. 3: 4l5P. pratensis (Pers.) Martius, Prodr. Fl. Mosq. ed. 2. 55. 1817.
1957.
P. satįua L. Sp. P|.262' l753, p. p.; Led. Fl. Ross. 2:3t7.1844-l846, p. p.;
Wied. et tVeb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 166. 1852, p. p.
P. satiaa ssp. eu-satiaa, var. pratensis Pers. Synops. pl. l: 322. lB05; Thell.
in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur' 5 (2): ļ40B. 1926.
'satį*
- EĮapltoboscum
uum. p. sįl'aestre (Gars.) Rupr. Fl. Ingr. 462. 1860.
flacrepuar ÄuķlEli"

-

(78. joon.)

o. Juur peenike, käävjas, puituv, kibeda maitsega. Vars püstinc,
enam või vähem lühikarvane, kandiļiselt vaoline, alates keskpaigast harunenud, alusel sageli punakas, 40-l00 cm kõrge. Lehed lihtsulgjad, enamasti 4 või 5 paari sulglehekestega, kollakasrohelised, alumiselt, vahel ka
pealmiselt pinnalt, eriti roodude kohaļt, karvased, üldkujult piklikud, 5_
l0 enr pikkustel rootsudel; leheļaba 6_20 cm pikk; rootsud alusel laiene' nud ļühikesteks tuppedeks; sulglehekesed munajad või piklikmunajad,
teritunud või tömbi tipuga, umbes 2-5 cm pikad ja l-3 cm laiad, hambuIise servaga, terved, vahel sisse ļõikunud või l või 2 hõ|maga, tipmine
sulgleheke sageli 3 hõlmaga. Liitsarikad võrdlemisi lamedad, 4-8 cm
ļäbimõõdus, (B) 9_l5 (20) kiirega, mis on ülemise'lt pinnalt karvased
ning enamasti erineva pikkusega, õied mõļemasugulised, vahel aga külg. miste harude sarikad ka isasõitega. Katis ja osakatis enamasti puuduvad;
o_sakatis, kui oļemas, koosneb l või 2 lehekesest. Tupe tipmed ebaselgerl.
Kroonlehed kollased, alusel ümardunud, umbes l,2-l,5 mm pikad ja
ļaiad, terved, sissepoole rullunud tömbi tipuga. Stülopoodium madaį'
sageli lainja servaga; emakakaelad niitjad, lühikesed, stülopoodiumi pikku_
sed või pisut pikemad. Viljad helepruunikad, munajad kuni elliptilised,
paljad, lää'tsjalt kokku surutud, 5-6 mm pikad ja 4-5 mm laiad; osaviljade serv kuni 0,5 mm lai; endosperm ristļõikes poolelliptiline, mõhupooleĮ
lame; sisaldab rasvõli, aleurooni ja kaltsiumoksalaadi druuse.
Õitseb juulis, a.ugustis.
Teeservadel, asulate j a elamute läheduses, põllupeenardel, jäätmaadel,
ka kinkudel ja nõlvadel' Esineb kogu territooriumil; kohati sage, moodus-

'

sįlaestrįs (ļad' k')

*

mets_, metsa-, metsas kasvav
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78. joon. Harįlik moorputk (Pastinaca siksestris): c * õitseva taime ūlemįne osa,
viljunLrd safikas. c _ taįme keskmine osa, 'd '_* 'vili. (a kuni c _* orig')

ä

--

tades suuri kogumikke. Antropohoor, sageli umbrohuįa. Levinud peami_
selt kuivadel jā ka kivistel kasvukohtadel, eelistades savikat pinnast.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osast Lääne- ja lda_Sibe_
'ris, Kaukaasias; kasvab teede ja põldude ääres, karjamaadel ja kinkudel.
Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas (alates Lõuna-Skandinaaviast) ja Põhja-Aafrikas; tulnukana Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraa_
.lias, Uus-Meremaal.
Eestis on levinud var. sįĮuestrĮs (var. tgpica Asch. ex A. Schwarz).
Taim enamasti 9-20 sarikakiirega. Varieerub vastavalt kasvukoha tingimustele.

Aed-moorputk e. pastinaak _ Pastįnaca satįua ' L. Sp. Pl. 262.
p. p.; Led. Fļ. Ross. 2:3l7.1844-1846, P. P.i Wied. et Web. Beschr.
t753,
^2.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 166. 1852, p. p.; Schischk. in Fl. URSS 17:
2l7. Į95|. - P' satįaa ssp.,eu-Sņtįaa var. hortensįs Ehrh. ap. Roem. eį
Schuļt.-Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (\: 14ll. 1926. - EĮaphoflacrepuax noceB_
'boscum satįuum a' tgpicum Rupr. Fl. Ingr. 462. 1860.

-

Hoü.

o.

Juur järnenenud, söödav, aromaatne, magusavõitu. Vars peaaegu
paljas, kuni 2 m kõrge. Lehed pealmiselt pinnalt enamasti paljad, ka alumiselt sageli peaaegu täiesti paljad või nõrgalt karvased. Tiprrrised liitsari_
kad suuremad ļ<ui eeļmiseļ liigil, sageli rohkem kui 20 kiirega. Teiste tuunuste poolest sarnaneb eeļmise liigiga, millest ta on aretatud.
Õiįseb juulis, augustis.
Võrdlemisi harva kasvatatakse köögiviljana aedades.
Üldlevik. Kulįiveeritakse Euroopas, Kaukaasias ja Kesk-Aasias, kõõgi_
vilj ataimena,

Majanduslik tähtsus. Juurt kasutatakse köögiviljana; pruunistatu1t

sobib kohvi aseaineks. Arvestatult absoluutsest kuivkaalust sisaldavad jurried 5'B/o tuhka, B,3/o |ämmastikuühendeid, 2,2% rasvaineid, l3,9% suhk
rut, 48,5/o ļämmastikuvabu ekstraktiivaineid, 2l,3% tselluloosi. ViĮjad
,sisaldavad eeterlikkr-r õli. Kirjanduse andmetel tõstavad pastinaagi jurrred veiste söödana piima rasvaprotsenti, seetõttu osutub liik perspektiivseks
söödataimeks (haljad taimeosad ei ole kasutatavad). Varem on mediįsiinis tarvitatud (Rad.ix et Semįna Pastįnacae satiaae) valrrvaigistava
vahendina ja ka muuks otstarbeks.
Pastinaak oli kultuuris arvatavasti juba vanaajal, Euroopas aga keskaja algusest. Pärast l8. sajandit langes siin pastinaagi tähtsus köögivil'
jana, sest peamiselt kultuurporgand ja kartul tõrjrtsid ta kõrvale.

I

sątįaa (lad. k.)

-

külvatav, kuļtiveeritav
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37,

perekond karuputk

L. Sp. Pl. 249.-

Heracleu.mt L.
1753.

Peamiselt kahe_, harvemini mitmeaastased rohttaimed. Lehed sulglõhised, enam või vähem karvased. Tipmistes sarikates on õied enamasti mõle.

masugulised, külgmistes sageli ühesugulised (isasõied). Tupp enamaSĮį
eristatav, harvemini vaevalt märgatav või puudub hoopis. Kroonlehed äras_
pidimunajad, papiilidega, valged, rohekaskolļased või roosakad, nende tipp
nõrgalt kuni sügavalt pügaldunud või kahehõlmaline ning sissepoole pöör_
dunud; välimiste õite servmised kroonlehed sageli suuremad. Stülopoodiurr
vilja valmimise ajal madalkoonusjas või pooĮkerajas, lainja Servaga; emakakaeļad lühikesed, sirged või tagasi pöördunud. Ķarpofoor aluseni kahejagune. Viljad tugevasti lapikud, munajad, elliptilised või ümardunud, paijad või enam_vähem karvased; seemnised pisut paisunud, tiivr-rlise ning
läbipaistva servaga; roided niitjad, 3 selgmist ligistikku, 2 kü1gmist nendest eemal, osaviljade Servaosas; õlikäigud vagudes enamasti üksikult
(vahel võib täheldada veel. nõrgalt arenenud lisakäike), kommissuuripoolel
tavaliselt 2-kaupa, vahel aga puuduvad; kõik õlikäigud enamasti ļühenenud, eriti kommissuuril, alumises osas talbjalt laienenud (harva laienemata); endosperm ümbritsetud mehhaanilise koe rõngaga, ristlõikes poolelliptiline, mõhupoolel lame, sisaldab rasvõlisid, aleurooni ning kaltsiurnoksalaadi kristaļļe.
Perekonda kuulub umbes 70 liiki, mis on levinud peamiselt põhjapoolkera parasvõötmes (enamasti Euroopa, Aasia ja Ameerika mägedes), ulatudes lõuna Suunas Aasias Indiani ja ĀaĪrikas Etioopiani. NSV Liidus on
konstateeritud 39 liiki (eriti Kaukaasia mägedes); Eesti f loora koosseisņ
kuulub neist l liik, mitut ļiiki kuļtiveeritakse ilutaimedena aedades ja mõned
esinevad kultuurist metsistunult.
Perekonna tüüpliik on Heracįeurn sphondgĮįum L.

,

l.

Lehed ka pealmiselt pinnalt enam või vähem lühikarvased. Kroonlehe&
rohekaskollased; sarikate välimiste õite servmised kroonlehed pole
märgatavalt suuremad. Viljad paljad. Looduslikult kasvav taim
l. Siberi karuputk HeracĮeum sįbįrįcum L.

-

õite servmised kroonlehed suuremad. Viljad hõredate pikemate karvadega. Metsistuv aia-ilutaim
2. Lehmanni karuputk * Heracleum Lehmannįanum Bunge

l. Siberi karuputk - HeracĮeum sįbįrįcum 'L' Sp. Pl.249.1753; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l67. l852; Schischk. in Fļ.
URSS 17:23l. l95l; Pēt' in Latv. fl.3:416. 1957. - H. SphondgĮium ssp.
Sįbįrįcum var. eu-Sįbirįcum Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (2):.
1434. 1926. * Eopųennr cx6upct<užr. (79'-82. joon.)
I
'
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Taime nimetus Pliniusel; nimi antud vanakreeka vāgilase Heraktese auks.
sįbįrįcum (lad. k.)
siberi, Siberis kasvav.

-

C

d

a
b

e

79. joon' Siberi karupuĮk (HeracĮeum sibiricurn):' a ja b _ õitseva taime ūlemine ja
alumine oŠa, r-. õis, d-.vilja ristlõige,e* viljunud sarikaŠ. (a'b ja e_'orig.)

80. joon. Siberi karuputke ([teracleLLm sibiricuml alumine teht. (Orig.)

o' 4. Tainr ebameeldiva lõhnaga. Vars püstine, Sageli tihedalt karedakarvane, eriti aļumises oSaS, vahel peaaegu paljaS, vaoline, ülemises osas
harunenud, (50) 60-l00 (l50) cm kõrge. Lehed tavaļiselt mõlemalt, eriti
aga alumiselt pinnalt enam või- vähem karvased, pealmiselt pinnalt vahel
ainult roodude'kohalt, enamasti sulglõhised, l või 2 (3) paari hõlmadega,
vahel 3-hõ.lmaĮised; lrõlmad lai;munajad, enamasti lühikestel rootsukestel,
vähemalt alumised, sageli sisse lõikunud või sügavalt lõhesįunud, enam või
vähem teritunud tipuga ning hambulise servaga; vahel on hõlmad kitsasteks, peaaegu lineaalseteks osadeks lõhestunud; tipmine hõlm enamasti
kolme-, harvemini viielõhene; aļumised ļehed kuni 60 cm pikad, rootsudega.
ülemised lelred vall<jasrohelistel, kileja karedakarvase Servaga paisunud
tuppedel. Katis tavaliselt puudub' osakatis koosneb vähestest väikestest
lineaalnaaskeljatest, peaaegu paljastest lehekestest. Liitsarikad kuni l5
(20) cm läbimõõdus, võrdlemisi lamedad; kiiri l5-25 (30), kandilisetį,
karedad, erineva pikkusega. Kroonlehed rohekaskollased, kuni 2 mm pikarl,
nõrgalt pügaldunud tipuga. Stülopoodium koonusjas. Viljad lapikud, enamasti elliptilised kuni äraspidimunajad, paljad, 7__B mm pikad, 5-6 mrn
laiad; õlikäigud ulatuvad vagudes 3/ą-ni vilja pikkusest, konrmissuuripoolel
on nad lühemad ning laiemad, ulatudes umbes '/2-ni vilja pikkusest.
Õitseb juu1is, augustis.
Peamiseļt kuivadeļ niituclel, puisniitudel, uhtlammidel, jõgede kallastel võsastikes, i<a raudteetammidel, teecįe ääres ja põllupeenardel. Sage
kogu territooriumil. Kasvab hästi viljakal lubjarikkal, dreenitud, küllaldase
niisl<usega pinnasel.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas (ka Arktikas), Kaukaasias,
Lääne-Siberis; kasvab põõsastikes, niitudel ja jõgede kallastel. Skandinaavias ja Kesk-Euroopa idaosas. Mägedes 2000 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. oitsemisajal sisaļdavad ļehed (arvestatult absoļuu,tsest kuivkaalust) |4,3% tuhka, 20,B'% proteiini, 16,5'o/0 tselluloosi ja
20,30/o ļahustuvaid süsivesikuid. Lehtedes leidub ka karotiini ja C-vitamiini.
Noori taimi söövad veised. Vahel esineb niiduumbrohuna.
Siberi karuputk varieerub kogu oma areaali piirides paljude tunnuste.
eriti ļehtede kuju poolest. Meil leitud peale var. sįbįrįcum'i
vaĪ. angustifoliuttt K. Koch.
lįr,"a sügavalt lõhestunud kitsasteks,
vahel peaaegu lineaalseteks, 2-_3 (4) korda laiusest pikemateks osadeks
(Bl. ja 82. joon.). Esineb hajusalt -- on kogutud Tartu,'Tallinna, Viljandi
ja Ķingissepa ümbrusest, Hiiumaalt ning mujalt.
!-ehmanni karuputk Heracleunr LehttnnnįanuftL I Bunge įn
Delecį. sem. Hort. Dorpat.2. 1850 et in Mėm. Acad' Sci' Pėtersb' 7:311"
1854; Schisclrk. in F'l. URSS t7:246, i95l.
- Eopųenur< JIeuaHa. (83. ja
84. joon.)

2.

.. 'l

Taim nimetatud Kesk_Aasia kõrbeįd uurinLrd A. Lehmanni (sünd. Tartus 1814.
surn. Simbirskis l842. a.) arrks. Tenra botaanilise kollektsiooni töötas läbi A. Bunge.

a.,

17t

8l'

joon.,,Siberi karuņuįke kitsalehine teisend ļHeracĮeum''sįbįrįcun vaī; anlustĮ|oĮium|.
(Orig.)

8?' joon. Siberi karrrputke kitsalęhise teiscndi Įettt {ĘerucĮeum.sįbįrįcum,var. *gusliĮo1
ĮĮum)

'

{orig.\

ļ'i

83. joon. Lehmanni karuputke (Heracleum Lehmannįanurn) liitlehe ülc-

mised sulglehekesed. (Orig.)

(J, ų

l"5-2

' Vars püstine' enam või vähem l<arvane, sügavalt vaoline, kuni
rn kõrge. Lehed sulglõhised,2 või 3 paari sulglehekestega, väga surt_

red, pealmiselt pinnalt paljad, aIumiselt enamasti tihedalt lühikarvased
ning läikivad; sulglehekesed umbes 20_50 cm pikad, alumised rootsukes_
:'tega, piklikrnunajad' sulgjalt lõhestunud piklikkudeks teritunud tipuga
,ning ebakorrapäraselt hambulise servaga hõlmadeks; tipmine sulgleheke 3
lõhest:unud hõlmaga' Liitsarikad 20-40 cm läbimõõdus, nende kįired,
arvult 30-40 (50), erineva pikkųsega; nii liitsarika kui ka sarikate kiired
hõredalt'pehmeharvasecį. Katis enamasti puudub, osakatis koosneb rohke174

2

b

E'Į' joon. Lehmanni karuputk ĮHeracĮeurtl Lehmannįanum\| a -* viljunud sarikas {vilikon,l)
(orig.)' Ö * vili (seemnised).

arvulistest süstjaslineaaisetest Įehekestest. Tupe tipmed selgesti eristatavad. Krooņlehed valged, sarikate välimiste õite servmised kroonlehed suu_
remad, kuni l0-l5 mm pikad. Sigimik karvane. Stüloģoodium laikooņusjas, emakakaeįast ļüheml Viljad piklikud või munajaspiklikud' helepruunid, lO-12 mm pikad ja 6-8 mm laiad, seljaosas pikkade peenikeste karvadega; õlikäigud osaviljade seljaosas ulatuvad peaaegu aluseni (3/ą-ni
osavilja pikkusest), kommissuuripoolel on nad lühemad ning laiemad, ula_
tudes kuni r/2-ni osavilja pikkusest.
Õitseb juulis, augustis.
Tartu ümbruses SaareĮ, kus kasvab kuļtuurist metsistunult pargi ligidal
kahes kohas tee ääres, moodustades kogumikke. Eelistab niisket pinnast.
Üldlevik. NSV Liidus endeemina vaid Kesk-Aasias, kĮls kasvab mäge'
des (Pamiiris) subalpiinses vööndis 1500-2400 nr kõrgusel, peamiseĮt
jõgede kallastel.
Majanduslik tähtsus. Lehed sisaldavad eeterlikku õli.'mille peamiseks
koostisaineks (80/o) on anetool

Vahel kasvatatakse aedades Mantegazza kar-uputke - H"
Mantegazzįanum Somm. et Lev. (H. giganteum F. Fischi)' mis pärineb
Kaukaasiast. Taim on väga dekoratiivne, kuni 3 m kõrge; vars paĮjas võį
'm pikk,
alu_
hõredalt lühikarvane, kuni l0 cm läbimõõdus, lehelaba kuni l
mised ļehed enamasti kolmejagused, kusjuures lehekesed on kuni 50 cm
lābimõõdus; õied valged, väļimiste õite servmised kroonlehed suuremad,
l0-l2 mm pikad; viljad umbes l0-ll mm pikad, servaĮ hõredate ogakestega, seljaosas paljad. Taime on kogutud Talliņnas Toompea nõlvakult
vastu Snelli tiiki, Vigala pargist jm.
Harva leidub parkides ka karvast karuputke ** H. pubescens
Marsch.-Bieb., mis pärineb Krimmist. Taim 60_80 cm kõrge' vars
karvane, lehed sulgjagused, vahel kolmejagused, sulgjalt lõhestunud lehe_
kestega; 'liitsarikad kuni l0-l2 cm läbimõõdus, lB-20 pehmekarvase kiirega; kroonlehed valged, väļimiste õite servmised kroonlehed suuremarl,
āraspidimunajad; viljad paljad või hõredalt peenekarvased, l3-14 mm
pikad ja 8-10 mm'laiad.
Laserpitieae Diude in Engl. et 'Prantl, Pflanzenf am: 3 (8):
viljuvail,
244. |BgB, p. p.
- Õied tipmistes liitsarikaįes mõlemasugulised,
külgmistes l'iitsarikates sageli ühesugulised (isas- või emasqied), mitteviljuvad. Tupe tipmed ebaselgelt eristatavad. Kroonlehed ä'raspidimunaja,l,
alusel vahel pinnukeseks ahenenud. Stülopoodiūm padjakujuline. Viljad
seljaosas lamedad; kõrvalrõided,enam'või vähem tugevasti eenduvad, sageli
tiivuļised, vahel lainjalt tiivulised.

6. triįbus

176

38. pelekond kareputk -* Laserpitįum I

L-

L. Sp. Pl. 248.1763.

I

Peamiselį mitme_, harvemini kaheaastased rohttaimed. Lehed kahelikolrnetised või _suigjad. Katis ja osakatis enamasti olemas. Õied harilikuļt
mõlemasugulised, harva, peamiselt külgmistes liitsarikates, ainult ema5_
või ainult isasõied. Tupe tipmed eristatavad, laisüstjad ļ<uni (harva) naas_
keliad. Kroonlehed valged, kollased, kahvatukollased või punakad, ena_
masti ühesuurused (harva Servmised õied sarikates pisut suuremad), ära.q_
pidimunajad, alusel järsult pinnukeseks ahenenud, sissepoole pöördunud
įügaldunud tipuga, väljastpoolt enamasti paljad, harvemini hõredate
lįįhikeste harjastega. Stülopoodium koonusjaS; emakakaelad sirged, teineteisest eemalehoiduvad või allapoole käändunud. Karpofoor vaba, sügavalt
kahejagune. Viljad laiaĮt kuni kitsalt elliptilised, kergelt lamedad; osavil_
jad viie nõrgalt või üldse mitte eenduva pearoidega (kolm asetsevad selja_
osas, kaks külgmist servadel ning kulgevad paralleeļseļt kommissuuripin_
n'aga) ja nelja tiivulise kõrvalroitļega vagude kohal; kaks kitsamat neist
asetsevad seljaosas, kaks ļaiemat, külgmist kulgevad peaaegu paralleeĮselt
kommissuttriga; kõrvalroiete' tiivad on läbipaistvad ning õhukesed; õlikäigud kaunis Suured, kõrvalroiete (vagude) kohal üksikult, kommissuuripooīel 2-kaupa, ristlõikes viltuselt elliptilised; Sageli on väikesed sekun_
.daarsecĮ õlikäigud pearoiete kohal vilja valmimise ajaks kadunud. EndtlSperm ristlõikes ümardunult elliptiline või oakujuline, mõhuosas lame või
nõrgalt nõgus.
Perekonda kuuļub ligi .30 liiki, mis on ļevirrud Euroopas ja l{anaari
saartest Iraanini. NSV Liidu Euroopa-osas ja Kaukaasias esineb 6 liiki, neist

Eestis

2.

Perekonna tüüpliik on Laserpitium gaĮĮicum L1. Varre aļusel kuivanud lehtede jäänused. Viimase järgu sulglehekesed
ļõhestumata, hambulise Servag.a' 2-6 (l0) cm laiad. osakatise lehed
naaskeljas-niitjad, paljad. Kroonlehed paljad,' valged
l. Laįalehine kareputk Laserpitiuru ĮatifoĮium L.

-

-

Varre āļusel ei oļe lehtede jäänuseid. Viimase järgu alumised sulglehe;
kesed enamasti sügavalt lõhestunud, kuni 2 {2,5) cm iaiad. osakatise
ļehekesed süstjad l<uni peaaegu munajad, ļ<arvased. Kroonlehed väl_

įastpoolt karvased, kuivanult enamasti koļļakad
2. Ahtalehine kareputk Į'aserpitiunt prutenįcun L"

-

1. Laialehine kareputk - Laserpitium latĮfoĮiurn2 L' Sp' Pl. 24B. |753;
Led. Fl. Ross. 2: 335. 1844-1846; Wied. et Web. Beschr' phan. Gew'
Esth-, Liv- u. Curļ. 168, lB52: Theļl. in Hegi, ļįlustr. Fl. Mitt.-Eur' 5 (2t:

ļ

Kreekakeelsetesį sõnadest Įasarįon - vaįkaine, mida valraajal saadi Į}eruĮa siĮphiunii
toolama. Nimetuse ülekandmine käesÕleüāļe perekonnale ei ole õigus-

juurest, pitisein
įatud.

-

2 ĮatifoĮium (lad. k.)
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_ taime ūlemine osa, ö
orig.)

85' joon' Laialehine karcpulk (LaserptĮtium ĮatĮ|oĮĮum|: a

leht, c

_

õis' (a ia b

_

_

üIemine

86. ļoon. Laiaļehine kareputk (LaserpitĮum Įali[oĮĮum)l a
lgr

_

alumine leht (orlg.), b

-

vili.

in Irl. URSS 17:2Bl' l95l; Pēt. in Latv. įļ. 3: 4lĮ].
L. glabruntCrantz, Stirp. Austr. B: 50. 1767; Wied. et Web. l. c. *
'L. asperum Crantz I. c.; Wied. et Web. l. c. _,f.naĀuru utupoxo.nncrnuii.
i85. ja 86. joon.)
4. Varre alusel kuivanud lehtede jäänused (kiud). Vars paljas, pee_
nelt vaoline, ruljas, sinakasroheline, säsikas, ülemises osas pisut haruntl_
nud, 60-l50 (lB0) cm kõrge. Lehed kahelikolmetised või _sulgjad, peal_
miselt pinrralt paljad, alumiselt heledamad, peaaegu paljad või rooducle
kohal teravate lrarjastega, vahel kogu alumisel pinnal enam või vähem kare_
dakarvased; alumised lehed suure, võrdlemisi pika rootsuga, mis aluseĮ on
laienenud kileja servaga tupeks; esimese järgu sulglehekesed pika rootsukesega; viimase järgu lehekesed munajad, tömbivõitu tipuga, lõhestu_
mata, kuni l0 (12) cm pikad ja 6 cm laiad, viltuselt südaja alūsega, täki_
liseļt hambulise, pisut kareda Servaga; ülemised lehed väiksemad, nende
tupp kuni 7 (8) cm pikk, paisunud, kileja servaga, sulglehekesed kitsa.;süstjad, kareda, sageli terve servaga. Liitsarikad kuni l5 (20) cm läbimõõdus, i5-30 (40) teravalt kareda kiįrega, mis on erineva pikkusega. Katis
koosneb B-t0 lineaalsüstjast, paljast teritunud lehekesest, osakatis rohke_
test lühikestest süstjatest paljastest ļehekestest. Kroonlehed valged, pal_
jad. Viljad helepruunid, ovaalsed või laielliptilised, 6-l0 mm pikad ja 4*
7 mm laiad, enamasti lidus karvadega, tiivuliste ning pisut lainjate, kuni
3 mm ļaiade kõrvalroietega; tiivad vahel punakad.
Oitseb juulis, augustis.
1477. 1926: Schischk.
1957.
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87. joon. Laialehise kareputke (LaserpitĮum ĮatiįoĮium| leiukohad Eestis.

r80

Kuivadel liigirikastel puis- ja põõsasniitudel (ka soode trrineraalsaai"Įel), salumetsades ning nende raiesmikkudeļ. Esineb lrajrrsalt, kolrati sagedana, peamiselt valdkondades Emoc, Emor ja Einf (87. joon.). Eelistab
lubjarikast, kuiva, paraja niiskusega pinnast. Esineb sageli Carex montane,,
ja
Seslerįa coerulea
- FiĮipenduĮa hexapetaĮa Scorzonera humįĮįs - Melampgrum nemorosum'i koosļtrstes. Sagedasti on kaasļasliikideks tamm ja
sarapuu.

Üldlevik. NSV l-iidus Euroopa-osa kesli- ja lõunavööndi Įäänerajoonides (puudub Krimmi poolsaarel); kasvab ntetsades, eriti pöögimetsades ja
nende raiesmikeļ, põõsastikes ning nõlvadel. Peaaegu kogu Euroopas (alates Lõuira-Skandinaaviast), Vahemeremaadeį ja Iraanis. Euroopa rrrägedes
esineb hulgaliselt, ulatudes subalpiinsele kõrgusastmele (l<uni 2000 m kõr-

'gusele).

Eesįis eraldatakse

var. Įatifolium fvar. gĮabrunt (Crantz) Soy.-Will., var. tųpicttllr Beckj
lehed paljad või ainult alumise pinna roodude kohal hõredate harjasjate
karvadega; kogutud mitmest kohast Saaremaal, Muįiumaal ja rnandril;
var. Qsperum (Crantz) Soy.-Will.
- ļehtede altlmiseļ pirrnal võrdļemisi
tihedad harjasjad karvad; kogutud Saaremaaļt ja mandrilt.

2. Ahtalelrine kareputk -'_ Laserpitiu,rn prutenįcum ' L. Sir. Pl. 248"
l75lt; Led. Fl. Ross. 2: 336. lB44_-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv"
Esth-, Liv- u. Curl. 168. 1852; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2):
1495. 1926; Schischk. in Fl. URSS ļ7:2B7. l95l; Pēt. in Latr,. fl. 3: 420.
l957.
llaÄķtur npyccxuü. (B8. joon.)
(ļ. .lLrur piklik, sirge. Vars 40__100 crn kõrge, ėnamasti įihedate harjasjate karvadega, eriti aļusel, vahel punakas, ülemises oSaS enamasti paljas
ning harunenud. Alumised lehed pilra karedakarvase rootsuga, kaheli- või
p.rā"gu kolmelisrrlgjad, ü1dkujult lai-koļmnurkjad või piklikud; viimase
(teise) järgu sulglelrekesed süstjad kuni munajad, aĮumised enarnasti lühi_
kese rootsukesega, stigavalt lõhestunud, ülemised r,ähem lõhesiunud, vahel
peaaėgu terve servaga; kõik sulglelrekesed terava tipuga, l<areda Servaga,
pealmiselt pinnalt paljad, aļumiselt, eriti roodude kohaļt, ļ<ar'edakarvasecl,
harva peąaegu paljad; nende tipmed süstjad ktrni elliptilised, l-_2,5 crn
pikad, enamasti ļühikese kõhrja ogaotsaga; ülemised lehed väļrem jagunenud, kitsaste karvaste iuppedega; õisikute aļl olevate ļelrtede laba sageĮi
redutseerunud. I-iitsarikad (10) l3-20 (25) kiirega, mis ott erineva pikkusega ning pealmiselt küljelt karedad. Katis ļ<oosneb enamasti 9 ļineaaļsüstjast, ailapoole kääridunud, teritunud, ļaia kileja äärisega l,2*_l,3 cm pikkusest karvasest ļehekesest. osakatise lelrekesed roh'kearvulised, peaaegu
üleni kilejarl, süstļad, karvased, aĮlapoole suunatud' 'f upe tipmed Įühikesed,
kolmnurkjad. Kroonlehed äraspidimunajad, lühikese pinnukesega, kuni
ļ,5 mm pikad, väljastpoolt lühikeste lrarjastega. Viljad, ovaalsed, helepruunid, kuni 4,5 mm pikad' pearoietel lühikeste karedatei karvadega; kõrvait

prutenicum (lad. k.)

--

Preisintaal kasvitv

l8l

e

a

b

C

88. joon. Ahtalehine kareputk (Laserpitium prutenĮcumJ'. a ja b
- õitseva taime ülemine |a
alumine osa' c _ viljunud sarikas, d _ valminųd seemnised karpgfocrril, e _ õis. (a kuni

c

*

orig.)

roided tiivulised,'servmised neist kuni I mm laiad; seljaosas on roided kitsamad; kõrvalroiete tiivad on valkjad'
Oitseb juulis, augustis.
Leht- ja segametsades ning metsatukkades, peamiselt nende serval,
'soostunud niitudel ning soodel (Emajõe ääres), ka kraavikallastel ja
põõsastikes. Esineb ainult vabariigi kaguosas, peamiselt Tartu ümbruses
{Emed). Haruldane (89. joon.).
Üldlevik. NSV Liidus E.uroopa-os.a kesk- ja lõunavööndis; kasvab
tamme-, männi- ja segametsades, raiesmikel ning põõsastikes. Kesk- ja
"atļantilises Euroopas, Balkani poolsaarel ning Vahemeremaade lääneosas.

Eestis eraļdatakse:
Ī. prutenĮcum ĮĪ. hirtum (Wallr.) Hayek, a. genuįnurz Gren. et Godr.,
.a' tųpicum Beck]
- vars aļusel karedakarvane, ülemises oSaS hõredalt
karvane või peaaegu paljas; lehed alumiselt pinnalt tihedalt karvased;

sagedamini esinev vorm;
Ī. gĮabrum (Wallr.) Schube
- vars üleni sile, peaaegu paljas; lehed
alumiseļt pinnalt paljad või üsna hõredaļt karvased. Esineb harva; kogutud Tartu ligidal Haaslaval ļehtmetsasalust.
L.' prutenicunį Sarnaneb väliskuju|t Selįnum caraĮfoĮia ja Peucedanum
paĮustre'ga. Ahtaļehisest kareputkest erinevalt on aga viimastel lehe tipmete serv peenekarvane, kroonlehed elliptilised või munajad, väljastpooĮt

0

D.

'P

89. joon. Ahtaļehįse karepuike {Laserpitium'prutenĮcum)

leiukohad Eestis.
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paljad, viljad paljad; ka puudub SeĮįnum caruifoĮia'| katis või see koosnelr.
vaid vähestest lehekestest.

7. triibus Dauceae Drude in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 3 (B):247.
lB98. -_ Õied mõlemasugulised, ainult üksikrrd neist ühesugulised i.a
steriilsed. Kroonlehed äraspidisüdajad, sissepoole pöördunud pügaldunuc
tipuga, sageli suuremad ning siis sügavalt ļõhestunud ja ebakorrapäraselt
kahehõlmalised. Stülopoodium enam-vähem lame. Viljad piklikud või ellip_
tilised; pearoided veidi eenduvad, kõrvalroideil üks rida alusel laienenud
ogasid; endosperm ristlõikes mõhupoolel lame; kristalle viljaseinas ei ol';.
39. perekond porgand -- Daucus ļ L.
L. Sp. Pl.

242. 1753.

Kahe-, harva ühe- või mitmeaastased rohttainied mitmelisulgjate lehtedega. Tupe tipmed vaevalt märgatavad. Õied mõlemasugulised, sageli
leidub nende seas ka ühesugulisi; vahel sarika keskel üks või mitu tumeda.yārvilist kleistogaamset õit; kroorrlehed valged. kollakad (kuivanult) või
punakad, äraspidimirnajad, sissepoole pöördunud prigaldunud tipuga, servmised sageli suurenad. Stülopoodium enamasti lühikoonusjas. Emakakaelad teineteisest eemalehoiduvad, stülopoodiumist 2-3 korda pikemad. Kar'pofoor terve, harjasjas. Viliad ovaalsed või elliptilised, pisut lamedad;
seemnised ristlõikes peaaegu poolümmargused, 5 pea_ ja 4 kõrvalroidega;
pearoided niitjad, enamasti kahe rea pisrrt kõverdunud harjastega; kõrvalroided üherealiseļt asetsevate ogakestega, millel on alusel papiliid, tipul
haakjad moodustised; viljaseina keskmine kiht koosneb sisemisel küljel
kitsastest ja pikkadest puituvatest rakkudest, välimisel õhukeste seintega
mittepuituvatest rakļ<udest; õlikäigud kõrvalroiete kohal üksikult, kommis,Suuril 2-kaupa; endosperm ristlõikes rombjalt neljakandiline, mõhupoolel
ļame või nõgus.
Perekonda kuulub umbes 60 liiki, mis on levinud peamiselt Vahemerc,maadel, harvemini troopilises Aafrikas, Austraalias, Uus-Meremaal ning
Põhja- ja Lõuna-Ameeriļ<as. NSV Į-iidus, sealhrrlgas ka Eestis. esineb 2
liiki, neist üks köögivil.iana kultuuris.
' Perekonna tüüpliik on Daucus carotaL'
i l. Juur peenike, aļati valkjas, mittesöödav. Looduslikuļt kasvav taim
i
ļ. Metsporgand -- Daucus carota L"

.-_* Juür lihakas, enamasti oranžpunane või kollakas, valkjas, söödav. Kul, tuurtaim
. Aedporgand -- Daucus satįuus (t{oiim.) Roehl-

l.

*

Daucus carota, L.Sp. Pl.242. 1753, p. p.; LeriFl. Ross.2:33B. 1844**1846; Wied. et Węb. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Metsporgand

I Dąucun (lad. k.) * mitnrete sarikaliste nimetus Pliniusel; tuletatud kreekakeelsest
.sõnast daneįn _ põletama (mõnede sarikaliste seemnete kibeda, põle'iava rnaitsc tõttu).
.Nimetus Daucus kanĮi porgandiļe üle keskaja algul.
2 carota _- porģan<li nimetus antiikkirjanikel Apiciusel ja Athenaiosel.
'
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90. joon, Metsporgand ļDaucu's carota). (orig.)
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9l. joon. Metsporgand (Daucuscarota): a_õis,6_
ristlõige. (ä

-

orig')

viįikond, c

- vili,d_

seemnisė

Liv- u. Curl. i69. l852; Schischk' in Fļ' URSS |7:2BB. l95l; Pēt. in Latv.
fl. 3: 42l. 1957. -- D. carota ssp. carota _ Theįl. in Hegi, Illustr. Fį.
Mitt.-Eur, 5 (2): l5l4. 1926. +- D. sųĮaeslrįs Mill. Gard. Dict. ed. 8. no l.
Carota sųĮaestris (Mill.) Rupr' Fl. Ingr. 468. 1860. _ Mopxoat,
1768.
p.vran. (90. ja 91. joon.)
6, harva g. Taim hävib pärast viljumist. Juur käävjas, valkjas. Vars
vaoline, lihtne või üļemises oSas harunenud, karedakarvane, harvemini
peaaegu paljas, 30--70 cm kõrge' Lehed üldkujult kolmnurkjad või munajad, kollakasroheļised, enamasti kaheli-, vahel kolmeli- või neljalisulgjad,
(l0) l2---15 (20) cm pikad (koos rootsuga) ja (3) 4-6 cm laiad, hõredait
karvased; alumised lehed pika karvase rootsuga, ülemised pikliku tupegti,
millel on valge kilejas ääris; viimase järgu lehekesed munajad või piklikuģ
sulgjalt lõhestunud, pisut tagasikäändunud Servaga' tipmed ogaotsaga.
Liitsarįkad 4-l0 cm läbimõõdus, lamedad või pisut kumerad, vilja vaļmimise ajal kokku tõmbunud, 10-40 (50) kiirega, mis on karedakarvased
ja erineva pikkusega. Katis koosneb rohketest, vahel sarikakiirte pikkus-

test, peaaegu alati kolmelõhestest või sulgjatest, võrdļemisi suurtest kileja
äärisega lehekestest; osakatise lehekesed samuti rohkearvulised, ļineaalnaaskeljad kuni munajad või elliptilised, enam või vähem ripsmeĮised; sise_
mised lehekesed peaaegu tervenisti kilejad, terveservalised, välimised aga
peaaegu üleni rohtjad, ainult kitsa kileja äärisega ning sageli kolmelõhe_
sed, harva sulgjad. Õied mõlemasugulised, vahel, eriti külgmiste harude
sarikates, osaļt ühesugulised (isasõied). Tupe tipmed väikesed, kuid eristatavad. Kroonlehed valged, kuivanuļt kahvatukoļlased, äraspidisüdajad,
sisemisel küljel karedad, väļimisel paljad või üksikute karvadega, sisse_
poole käändunud tipuga; servmised kroonlęhed keskmistest suuremad, 2_
3 mm pikad, kahehõlmalised. Stülopoodium madaļkoonusjas. Viljad 3-4 mm pikad, elliptilised või munajad; osaviljad ristlõikes peaaegu poolümmargused; kolm pearoiet osavilja seljaosas, kaks kominissuuril; endo_
sperm sisaļdab rasvõli, aleurooni ja kristalle.
Õitseb juunist augustini.
Kuivadel niitudel ja puisniitudel, sügavamapõhjalistel ļoodudel, nõlva_
del ja kinkudeļ, põllupeenardel, peamiselt vabariigi põhja- ja loodeosas
ning saartel; kohati sage. Eelistab lubjarikast, ka klibust või liivakat pinnast. Vahel apoĪüüdina jäätmaadel.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias
ja Kesk-Aasias; kasvab metsalagendikel, põõsastikes, teede Ja põldude ääres
ning aedades (NSV Liidu lõunaosas, Ķaukaasias ja Kesk-Aasias sageli
umbrohuna). Lõuna-Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel; tulnukana või kultuurist metsistunult Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias ja Uus-Meremaal. Euroopa mägedes 2000 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Viljades ja lehtedes leidub eeterlikku õļi, mįļle
üheks koostisaineks on alkohol daukool. Koduloomad metsporgandit ei söõ.
A2. Aedporgand Daucus satįaus ļ (Hoffm.) Roehl. Deutschl. Fl' ed.

-

I

sątįuus (lad. k.) -* külvatav, kasvatatav
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2.2:213. l8l2; Schischk. Irl. URSS t7:291. l95l; K. Eichw. in Eesti tairn.
määr.359. l966. _- D' carota ft' et e.L.Sp. Pl.242' |753.
D.'carotavar'
satįaa ļ{offm. Deutschl. Fl. 9l . l79I.
D. carola ssp. -satįaus (Hoffm.)
Hayek, Fl. Steierm. 1199. l9l0; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2):
1516. l926.
- Carota sa.tįaa (Hoifm.) Rupr. Fl. Ingr. 468. 1860. MopKOBb I]OCEBHAfl.

-

o ' Juur lilrakas, jäme, .sööcįav, magus' clranžpunane, oranŽ, kollakas
kuni valkjas. Liitsarikad suuremad kui eelmisel liigil, sarikate servmised
õied keskmisįest vaicl pisttt suuremad. Muudelt tunnustelt sarnaneb eel_
ļ
mise liigiga.
Oitseb juulis, augustis.
Kasvatataļ<sc kogu Eestis köögiviljana, ka sõõdataimena. Kasvab hästi
saviliivaseĮ pinnasel.
Üldlevik. Kultiveeritalise peaaegu kogu m.aaįlmas (eriti parasvööimes)
nii köögivilja- kui ka söödataimena. NSV Liidus ulatub porgandikuliuur
polaarjoonest põhja poole. Vahel metsistub (Ameerikas, AustraaliaS jm.).
MaJanduslik tähtsus. Kultuuris laialdaselt kasvatatav väga väärtuslik
köögivilja- ning söödataim. Porgandi juuri tarvitatakse toorena, keedetuna
või konserveerituna nritnresuguste toitude ja mahla valmistamiseks, ka toi_
dulisandina. Loomasöödana suurendab porgand piimatoodangut ja tõstab
piima omadusi. Juur sisaldab kuni l4/o kuivainet, sellest suhkrut ja tärklist
kuni 9,6/o. Söögiporgand on eriti rikas karotiini (A_provitamiini) poolest
(a' ģ,?, e), sisaldab ka B1_, Bz_, Bo_ ja C-vitamiini ning nikotiinhapet (PPvitamiini). Toitude valmistamisel ja mahla ekstraheerimisel läheb kuni
pool porgandi rritamiinidest kaotsi. Lehed sisalclavad Bz- ja C-vitamiini
palju t'ohkem. A_vitamiini tootmisel on porgand käesoleval ajal põhiliseks
tooraineks. Viljadest saadakse eeterlikku õli (kuni |,6%), mille koostises
esinevad aļkohol daukool, pineen, limoneen jt. ained.
Porgancl on tervislik vitamiinirikas toiduaine; tarvitaiakse meditsiinis
avitaminoosi puhul. Seemnetest vahnistatakse preparaaii daukariini, mis
on spasmolüütilise toimega (lähedane papaveriini toimele) ning kasutatav
arterioskleroosi ja pärgarterite purrclulikkuse korral.
Porgandit kultiveeritakse arvukate sortidena. Üldiselt eraldatakse kaks
l<uļtuursortide rühma:
juur piklik' käävjas, sujuvalt aheneva tipuga;
a. Įongus Alef.
juur liiliike, ümarģunud, tömbi tipuga.
fr. curtus r\lef.
Kummaski rühmas eraldatakse omakorda palju sorte.
Por.gandit kasutati toiduainena juba kaua enne meie ajaarvamist; seega
kutrlub ta väga vanade kuĮl.uurtaimede huļka. Porgandi seemneid on leitud
rräiteks Šveitsis neoliitiktrmi vaiehitiste väljakaevāmisel. Keskaja algul oĮi
porgandikultuur Euroopa5 juba levinud.
Ķultuurporgand pärineb Vahemeremaadelt. Arvatakse, et įa on tękkirrrrd
kahe liigi ^_ Daueus'carotd' L. emend.'Paol;ja D. maxįmus Desf. fD: carota
ssp. maximas (.Desf.) 'fhell.1 ristumise teeI. D. maxį'mus on samuti levinuc
Vahemerenraadel (Lõuna-ErrroopaS, Põhja-Aafrikas' Väike-Aasias).
lB8

3.

Sugukond kontpuulised

-

,Cornąceae Dumort.l

Puud või põõsad, harva poolpõõsad roontavate vartega. Lehecl lihtsad,
terve või hambuļise Servaga, vastakud, harvemini vahelduvarl, tavaliselt
abilehtedeta. Õied väikesed, korrapärased (aktinomorised), mõlenra_, harva
ūhesugulised (viimasel juhul taimed kahekojalised), enamasti tsümoossetes
pöörisjates või kännasjates, harvemini sarikjates või nutitaolistes liitõisikLr_
tes; viimased vaheļ ümbritsetud kattega. Tupp enamasti 4, harva 5 tip_
mega' harva putkjas ja siis a (5) hõlmaga. Ķroonlehtecļe arv vastab tupn_
įehtede arvule. Tolmukaid niisama palju l<ui kroonlehti; nad kinnituvad
viimastega vaheļdumisi; avanevad sissepoole; tolmukaniirlid on naaskeļ_
jad kuni rriitjad, toļrnukotid elliptilised' Meeketas asub sigiiniku peal, on
sageli jäme, vahel ebaselgelt eristatav. Sigirnik alumine, l_-4 pesaga, lihtsa
või kahejaguse emakakaelaga. Igas pesas üks anatroopne rippr-r\/ Seemnealge iihe integumendiga, selja_ või mõhuõnrblusega. Vili on tavaliselt luu_
vilja-, harvemini marjataoline, enamasti ülre, vahel 2_-4 pesaga' Seega
enamasti ühe, harvemini 2-4 Seemnega (luuseemnega); vilja eksokarp on
tavaļiselt lihakas, endokarp .* kõva (puitunud), harvemini pehme ja kõhr
jas; seemned piklikud, vahel enam_vähem ümardunud, rrahkja kestaga,
endospermirikkad ja väikese eoga. Idulehed on pärislehtede sarnased.
Sugukonda kuulub umbes 14 perekonda umbes 100 liigiga, mis on levinud peamiselt põhjapoolkera parasvöötmes', eriti Ida-Aasias. Vähesed lii_
gid ulatuvad Euraāsia põhjapoolsemate aįadeni, on Įevinucl ,r\meerika
mandri1 (nii põhja-, kesk- kui ka lõunaosas), ļ õLrira_Aafril<as, Madagaskaril,
Uus-Meremaal jm.
NSV Liidrr fļooras on esincįatud 4 perekortda, neist 2 kuuļub ka Eesti
fļoora koosseisu. Kuigi paljud autorid käsitavad neicl perel<ondi ühena -_Cornus L. (*. l.), on generatiivsete orgarrite ehituse alusel õigustatud ka
väiksemamahuliste perekondade püstitanline, mida on järgitud näiteks
<NSV Liidu fļooras>> ja käesolevas väljaandes.
Kontpuulised ei sisalda spetsialiseerunud ainevahetusele karakteerseid
keemilisi ühendeid (alkaloide, terpeene jne.)' Jaapani aukuuba .-' Aucuba
japonica Thunb. juurtes on leitud glükosiidi aukubiirri. Seega ļ<uuluvad
kontpuirlised fülogeneetiliselt nooremate ning progressiivselt arenevate
sugukondade rįtta (Blagoveštšenski, l950).
t. Kuni 30 cm kõrge poolpõõsas (rohttainle väĮinrrrsega) rootsuta lelrte.
dega, rohtjate rnäapealsete ja puitunud nraa_aiuste vartega (risoonriga). Õied tumedad, punakasmustad, sarikjates õisikutes' mida ümbrit_
sevad valgeid kroonlehti meenutavad, õisikust pikemacl kõrglehed
l. perekrrnd kukits ChanruepericĮgrnenum Graeb'l'

-

Ktrni 2 m kõrged põõsad rootsuļiste lehtedega' oied valged' kännasja_
tes või sarikjates õisikutes, mida ei ümbritse kõrglehed
2' perekond kontpuu TheĮųcranfa (Durrrort.) Fourr.

t
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l.

Cltaebn.
perekond kukits
- ChamaepericĮųmenum1
Graebn. in Asch' et Graebn. Fl. Nordostdeutsch.
Flachl.538. 1898' ._ Cornus L. Sp' Pl. l17. 1753' p. p'

Poolpõõsad puitunud roomava risoomiga ja rohtjate (ainult alusel puitunud) maapealsete vartega. Varte tipul asuvad õisikud ümbritsetud nen'
dest endist palju pikemate involukraallehtedega (katisega). Katis koosneb
enamasti neljast kroonļehti meenutavast lehest. Õisikud.varte tipul on
sarikjad (peajad), koosnevad 4 väheseõielisest tsümoossest redutseerunud
telgedega õisikute rühmast ja kesksest õiest või ka õisikust. Trpp ofl moo
duįunū 4 ļühikesest tipmest. Kroon1ehed enamasti punakasmustarl.
Sigimik piklikmunajas, selle aļusel tihedad valkjad väikesed lidus harjased. Vili -_ oranžpunane kerajas mari õhukese, veidi lihaka eksokarbiga
ja ümardunud luuseemnetega.
Perekonda kuulub 3 liiki, mis on ļevinud põhjapoolkera põhjavööndis
ja Arktikas. Kõik 3 ļiiki on esindatud NSV Liidu llooras,.neist 2 ka Eestis
teine [kanada kukits -_ Ch' canadense (L'')
- üks spontaanselt,
Graebn.] introdutseeritult (esineb väga harva)
l' Rootsi kukits - ChamaepericĮųmenum suecįcurn2 (L,) Graebn' in
Asch. et Graebn. Fl. Nordostdeutsch. Flachl. 539. lBgB; Poj. in Fl. URSS
Cornus suecįca L. Sp. Pl. 1lB. 1753; Led. Fl. Ross. 2:377.
l7:325.l95l.
lB44-1846; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.86. lB52;

Hegi, Illustr. F'l. Mitt.-Eur.
(92. joon.)

5 (2): l554. l926.

ĮepeH

urseĀcķHiļ..

Poolpõõsas peenikese puitunud maa_aluse roomava risoomiga ja
rohtjate, sügisel peaaegu aluseni hävivate vartega. Varred kuni 30 cm
kõrged, lihtsad, neljakandilised, hõredate lidus karvadega, alumises osas
Sag;li punakad, aļusel pruunikate soomusjate alalehtedega, (3) 4__6 paaii
lehtedega. Lehed vastakud, rootsuta, varre tipu suunas suurenevad, munai
jarl, terveservaļised, lühid.alt teritunud tipuga, 2 või 3 paari külgroodudega,
įealmisel pinnal hõredate lidus karvadega, alumisel pinnal heledamad,
ļinakasrohelised ning paljad; ülemised ļehed l,5_4 cm pikad; kahe ülemise
varrel.ehe kaenļas arenevad võrsed, mis taime õitsemise ajaks on tavaliselt
kahe lehega. Õisikud l,5-4 cm pikkadel raagudel; õisikuid ümbritsev katis
on kuni is.m pikk ja koosneb tavaļiseļt neljast valgest elliptilisest vöi
munajast, lühidalt teritunud tipuga ļehest. Õisikus kuni 25 õit, vahel rohkem; õierao d |-2 mm pikad. Tupe tipmed teravad, väikesed, paljad, umbes
0,4-0,5 mm pikad. Kroonlehed kitsalt kolmnurkjad, kuni 2 mm pikad, seega
õisikut ümbritsevatest kõrglehtedest palju lühemad; pärast õitsemist alla'
poole käändunud. Tolmukad kroonļehtede pikkused, roosakasvalgete
tolmukottidega. Sigimik rulja, tömbisuudmelise palja emakakaelaga, mis
on toļmukate pikkune või pisut pikem. Viljad oranžpunased, peaaegu kera_

h.
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Kreekakeelsetest sõnadest chamaį

-

maapinnal, perĮhĮgmenon

duva või maapinnal roonlava taime nimetus Dioskoridesel,
2
** rootsi, Rootsis kasvav'
'. suecįcum (Įad.. k.;
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*

mingisuguse vāän_
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V2' ioon. Rootsi kul<its (ChamaepericĮgmenum. suecĮcum):
taim, c _ õis, d _ õisik, ļa ja b

c - õitsev
* orig')

taim, Ö

_

viljuv

mnr ļäbimõõdus, tupplehtede ja emakakaeļte jäänustega'
Luuseemn"d umbes 3-3,5 rnm pikad, ümardunud,,üippudel nõrgalt kokku
surutud või teritunud.
Õitseb juunis, juulis.
Niisketel, eriti soostuvateļ niitudel ja puisniitudel (põõsaste all ja
mätastel), soostunud järvekaldail, soodes, rabastuvates metsades (sageli
männikuies, eriįi nende servadel) ja rabade ääreaļadel. Levinud vabariigi
territooriumi nrandriosa põhjarannikul, kus oĪ1 kohati sage ja harilik,
Põhja-Eesti saarteļ ja ĻIiiumaal. (93. joon.) Eelistab niisket huumusrikasį
.soostuvat või soosiurrucl pinnast, kuid esineb ka niiskeļ liivakal pinnaseĮ.
Moodustab sageli tihedai<t ja puhtaid laike või ulatuslikumaid kogumikke.
Soostuvatel kasvukohtadel on kaaslasliikideks sageli Vaccinįut?į Sp. sp.,
Caįįlna auĮgaris, MeĮarrlpgrum pratense, Maįanthenlurn bifoĮium, TrįentaĮis europaea, PotentįlĮa erecta jt., rabastuvateļ aladeI Vaccįnįunį uįįgįno'
3įļm, Ledum paĮustre, Eriophorum uaginatum, Rubtis charnaemorus,
Ernpetrurn nįgrum, Andromeda poĮifoĮia jt., sageli ka Sphagnįrll? Sp. sp.
K' R. Kupfferi {l925) järgi kuulub kukits boreaalse kliimaperioocii
relikttaimede huļka, kusjuures ta areaali ļõurrapiir iihtib põhiliselt lP_sc
juuli isotermiga.
Üldlevik. NSV Liidus Arktikas, Euroopa-osa põhjavõöndis LaadogaIlmeni valdkonnani, Kaug_Idas (mandri rannikuaļadel ja saartel); kasvab

jad,

7-9 (l0)

93. joon.
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.

'niisketes hõredates (eriti kase_) metsades ja põõsastikes, sooniitudel ja
rabade äärtel. Euroopas Arktikas, Skandinaavias ja atlantilise võöndi
põhjaosas. Põhja-Jaapanis ja Põhja-Ameerikas.

2.

perekond kontpuu

-

TheŲcrg.nįa| (Dumort.) Fourr.
ll7. 1753, p. p'

Cornus L. Sp. Pl.
Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, II. tB: 394. 1868.
Cornus $ 2. Thetgcranįą Dumort. Fl. Belg. 83. ļ827'

-

--

Madalamad puucl või põõsad tervete, enamasti vastakute lehtedega, mis
'ilmuvad enne õite puhkemist. Õisikud võrsete tippudel, alusel kõrglehte'deta, enamasti 5 peateljega, sarikjad või kännasjas_sarikjad. Tupp 4 (5)
tipmega' Kroonlehed valged' Sigimik munajas või äraspidikoonusjas. Vil_
.iad lihakad (marjataoline luuvili), mustad, sinised või valged, ümardunud
või piklikud; luuseeme enamasti kerajas, harve'mini pisut piklik, vahel
külgedelt või tippudelt kokku surutud, viltune.
Perekonda kuulub umbes 40 liiki, rnis on levinud põlrjapoolkera paras'võõtmes, peamiselt Aasia kaguosas ja Põhja-Ameerikas, üksikud liigid ka
Ameerika lõunapoolsemateļ aladeį. NSv Liidus esineb spontaanselt 8 lįiki'
introdutseeritud on üle 20 liigi. Eesti floorasse kuulub l liik, 7 liiki esineb
kultuurįs ilupõõsastena (neist 5 väga harva).
LIl KIDE MÄÄRArvUsE TABEL

t.

Emakaltael suudnte all rõngana jämenenud. Lehecļ mõlemalį pinnatt
roheļised, aļumiseļt vaid heledamad. Viljad sįnakasmustad, valkjate
täppidega
ļ. Verev kontpuu TheĮgcrania sanguirtea (L.) Fourr.

-

2.

Emakakael pole suudme aĮl jänrerrenud. Lehed alumiseļt pinnalt sina2
kashallid. Viljad valged või sinakasvalged .
Lehed enamasti munajas-elliptilised kuni laimunajad, 4-8 (10) cm
pikad, sageli 6 paari külgroodudega. Tupe iipmed kitsalt kolmnurkjad,
raskesti eristatavad. Viljad sageli sinakasvalged, kerajad; luuseeme
enamasti piklik' viļtune, tipu ja aluse poole ahenenud (96. joon., c)
Theįųcranįo aļba (L.) Po1'
2. Siberi kontpuu

üle ļ0 (l0*-ļ5)

cm pikad, sageli
Lehed piklik-elliptilised, enamasti
5 paari külgroodudega. Tupe tipmed lai-koļmnurkjad, selgesti erįstatavad. Viljad enamasti valged, kerajad; luuseeme enamasti pikkusest
laiem, aluseļ ümardunud (97. joon., Õ)
TheĮgcrania stoĮonifera (Michx.) Poj'
3. Võsund-kontpuu

-

t Kreekakeelsetest sõnadesĮ theĮųs _- nais-, kraneįa _ sarv; tõlge vanaroomlasįe
vereva kontpuu, s; o. Cornus foemina nimetusest, kuna seda põõsast (mille praegune nime_
tus on TheĮųcrania sanguĮnea : CornįļS sanguitzea) nimetati naispõõsaks vastandina Cor.nus mascuįa'|e' (C. mas), s. o. meespõõsale. [Praegu kannab Cornus (TheĮgcrania\ foemirn
nimetust ūks teįne, Põhja-Ameerikast pärincv liiĮt']
l3

ll-estį

NSV fįoora
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Verev kontpuu * TheĮgcranĮa sanguineal (L.) Fourr. in Ann. Soc.
Linn. Lyon, II. l6:394. 1868; Poj. in Fl. URSS 17:336. l95l'; Pēt. in Latv.
fl.3:424. 1957.
- Cornus sanguinea L.Sp. Pl. ll7' 1753; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u. Curl. 86, 1852; Led. Fl. Ross. 2: 378.
lB44-ļ846, p.p.; Hegi, lllustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (2): l545. 1926.
- CsHĀHHa KpoBaBoKpacHafl. (94. joon.)
h. Põõsas kuni 2 (4) m kõrge, lõheneva halli koorega. Noored võr_
sed lidus karvadega, roheļised, muutuvad aga sügisel varakuļt punakairs
või punakaspruuniks, kaheaastased võrsed oliivpruunikad ja paljad. Lehe_
pungad piklikud, untbes 6 mm pikad ja karvased. Lehed süstjad, piI<likud
kuni munajas-elJiptilised, pikalt kuni lühidalt teritunud tipuga, pealmisel
pinnal hõredate kaheharuliste lidus karvadega, alumiseļ pinnal heledamad'
.ja tihedamate pikemate lihtkarvadega, kuni i0 cm pikad ja 2-5 cm laiad,
įerveservalised, sügisel veripunased' B-l5mm pika rootsuga ja 3 või 4 (5)
paari külgroodudega. Õied raolised, rohkearvuliselt pisut kumeraįes võį
peaaegu lamedates sarikjates õisikutes. oisikud 2,5-3,5 cm pikkadcl Iühi_
karvastel raagudel; õieraod kuni 6 mm pikad, samuti lühikarvased. 1'upe
tipmed kolmnurkjad, teravad, meekettast ļühemad' Kroonlehed valgcd,
süstjad või lirreaalsüstjad, välimisel küljel lidus karvadega, 5-6 mm 1riliad.
Tolmukad kroonlehtedest lįihemad, emakakaelast pikemad. Sigimik tilreda,
karvkatte tõttu rialkjas või haļlikas. Emakakael tiįul (suudme all) tõlvjalt
laienenud. Viljad kerajad, noorelt rohelised, hiljem sinakasmustad valkjate täppidega, 5-8 mm pikad (umbes lrernesuurused). Luuseeme umbes,
4-5 mm pikk' kerajas või külgedelt pisut lamendunud, sile.
Õitseb mais, juunis'
Hõredamate ja valgusküllaste saluleht- ja segametsade (peamiselt
salumännikute) põõsarindes, kuivadel (paraja niiskusega) liigirikastel
puisniitudel, sarapikkudes, kinkudel ja nõlvadel, peamiselt Eesti lääne- ja
loodeosas, läänesaartel ja laidudel (Emor, Emoc, Einl) (95. joon.). Lääneja Loode-Eestis sageli kuni hajusalt, Lõuna_Eestis (Koiva jõe ääres
Taheva-Koikküla juures) harva, mujal pūudub. Leiukohti idapoolses
Edela-Eestis (näit. Polli juures jne.) ei pea T. Lippmaa (l93l) looduslikeks. Eelistab lubjarikast pinnast, esineb ka paeklibul (näit. rannavaļlidel). I. sanguinea leiukohad Eestis asuvad liigi areaali kirdepiiril.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (puudtrb
Krimmi poolsaarel). Skandinaavia ļõunaosas (ka Ahvenamaal), Ķesk-,
atlantilises ja Lõuna_Euroopas, Balkani poolsaare põhjaosas, Väike_Aasias.
Majanduslik tähtsus. Kultiveeritakse Eestis sageli dekoratiivpõõsana.
parkides ja aedades. Puit on punakas, tugev, sobib väiksemate tarbcesemete valmistamiseks, peenemaid oksi võib kasutada korvide punumi_
seks. Viljakate ja eriti seentned sisaldavad mittekuivavat rohelist õli, mida
tarvitatakse tehnikas.

l.
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Verev kontpuu varieerub lehtede kuju poolest. Eraļdatakse:
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saņguinea (lad'.k.)
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94. joon. Verev kontpuu (TheĮgcrania sanguinea): a

c_
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95. joon. Vereva kontprtu (TheĮgcrania sanguineal loiukohad Eestis'

var' sanguinea (CornįļS Sanguįnea a cotnffįunįS C' A. Mey.) * ļehed
süstjad, piklikud, pisut kiilja alusega, enam_vähem pikalt teritunud tipuga;
var' ĮatifoĮla (Bray) Poj. (Cornus ĮatifoĮia Bray) .__ lehed munajas_
süstjad, ümardunud alusega, lühidalt teritunud tipuga ja lühikese oga_
otsaga. See teisend esineb Eestis harvemini.
2. Siberi kontpuu
- TheĮgcrania aįba ' (L.) Poj. ilr Notuļ. System. ex
herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS 12: 172. l950 et in Fl. URSS 17:344' l95ļ;
Pēt. in,Latv. fl. 3: 424. ļ957. _- Cornus aĮba L' Mant' !: 40. 1767, p. p.;
Led. Fļ. Ross. 2: 379. lB44-ļ846.
tatarica Mitl. Gard. dict. ed. 8.
- C.(Lodd.)
n" 7. |768, -* C. tatarįca var. sįbįrįcn
Į(oelrne, Deutschļ. Dendr.
436. 1893. _ C. sįbįrįca Lodd. in Loud. Hort. Brit.50. lB30. * CsuņuĪļ,a
6enas. (96. joon.)
h. Põõsas kõrgusega I,5-2 (3,5) m; aįnuli vanemalį moodustab
väheseid juurevõsundeid. Võrsed enamasti purrakad kuni tumepunased või
pruunikad, valkjate lõvedega. Lehed elliptilised kuni ļaimunā1rd, ümardunud või kiilja alusega ja enam-vähem pikalt įeriturrud tipuga, 4-8
(l0) cm pikad, lühikeste (0,5-į,2 cm) rootsudega, enamasti (4) 6 paar-i
külgroodudega; pealmine pind tunreroheline, lrõredate kalreharuliste karvadega, alumine sinakasroheline, enam- gähem tihedate kaheharuliste lidus
karvadega; roodude kohal (vahel ka kogu pinnai) veel pisut pikemad lihtkarvad. Õied lamedates või pisut kumerates kännasjates või sarikjates

t
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aĮba (lad. k,)

_

valge; valgete viljarte

tõttu.

a
b
96. joon.

Siberi kontpuu {TheĮgcrania aĮba): a

(a

--

orig.)

--

oks õitega, 6

_

õis, c

_

luuseetnc.

õisikutes' mille läbinrõõt on 4_.5 (6) cm; õisikuraod2-4 cm, õieraod kuni
l cm pikad; õisiku- ja õieraagudel lidus karvad ja pikemad rusked harali
karvad. Tupe tipmed raskesti eristatavad, kolmnurkjad. Ķroonlehed ovaal_
sūstjad, 4-5 mrrt pikad, pikalt teritunud ning tömbi tipuga. Tolmukad
kroonļehtedest'ja emakakaelast pikemad. Sigimik'tiheda karvastuse tõttu
hallikas. Viljad tavaliselt kerajad, valminult valged või sinakasvalged,
umbes 8 mm pikad; luuseeme tavaliselt piklik, tugevasii lapergune, viltune,
tip'u ja aluse poole ahenenud.
Õitseb juunist augustini (peaaegtr kogu suve)' sageli sügisel teist_
kordseļt.

tg7

Kuļtiveeritakse laialdaselt parkides ja aedades külmakindla ehispõil'
sana. JuhusĮikuIt metsistub.,
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- ja keskvööndis, Lääne- ja
Ida-Siberis, Ķaug-Idas; kasvab jõgede ja ojade kaĮlastel.koos teiste põõ'
sastega. Põhja-lVlongoolias, Jaapanis, Korea poolsaare põhjaosas, Mand'
žuurias, Hiina kirdeosas. Kuļtuuris Euroopas. Aasiast (Šiber.ist) pärinev
liik.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne põõ,sas kõva ptriduga, millest val'
mistatakse väiksemaid tarbeesemeid. Viljad sisaldavad tehnikas tarvitatavat õļi.
Aedvormįdest on Eestis tuntumad
Ī. argenteo-marginata (Rehd') Poj.
- lehed laia valge sefvaga;
lehed puhkemi.sel pronI<sjad, hiljem laĪa
Ī. Spaethii (Wittm.) Poj.
kollase Servaga või iileni kollased.
A 3. Võsund-kontpuu - TheĮgcraniu stoĮoni|era l (Michx.) Poj. in
Notuį. systent' ex herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS t2: 165. 1950 et in FI.
URSS 17:346.l95l. _ Cornus aĮbaL;ļMant. 1:40. 1767, p.p. - C. stolo'
nifera Michx. Fl. Bor. Am. t: 92. 1803. l Cnn4uua ornpblcl(oBan. (97. joon.)
h. Kahe-kolme meetri kõrgune põõsas läikivate punakate või helepruunikate okstega, mis sageli maapinnani kaarduvad ja juurduvad. Paljuneb rikkalikult tekkivate juurevõsundite kaudu. Lehed piklik-elliptįlised,
harva munajad, enamasti l0-12 (15) cm pikad, alusel ahenevad, teritunud" tipuga, enamasti 5 paari külgroodudega, alumisel pinnal sinakasrohelised kuni valkjad ning üsna lühikeste karvadega (rnis on kaheharulised,
lühemad kui eeļmisel liigil), vahel ka veel harali lihtkarvadega. Õied Įamedaįes kännasjates või sarikjates õisikutes, mille teljed ja raod on karvased.
Tupe tipmed eristatavad, lai-kolmnurkjad ja teritunud. Kroonlehed valged.
Viljad enamasti kerajad, valminult valged, vahel helesinise varjundiga;
luuseeme on külgedeļt vähem lamendunud kui eelmisel liigil, umbes võrdse
laiuse ja pikkusega, ümardunud alusega.
Õitseb juunist augustini (peaaegu kogu suve).
Kultiveeritakse võrdlemisi ļaialdaselt külmakindla ilr"rpõõsana parkides ja aedades. Vahel moodustab parkides kogumikke.
Üldlevik. NSV Liidus (Euroopa-osas, Lääne-Siberis, Ķesk-Aasias)
ainult kultuuris. Pärineb Põhja_Ameerikast, kus on ļõuna suunas levįnud
USA Kalifornia ja Virginia osariigini. Esineb jõgede kallasteļ koos teiste
põõsastega. Lääne-EuroopaS kultįyeeritakse laialdaselt.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne põõsas kõva puiduga, rnillest võib
valmistada väiksemaid tarbeesemeid. Noored elastsed võrsed sobivad kor.
vide punumiseks. Viljad sisaldavad tehnikas tarvitatavat õli.
Harva kasvatatakse Eestįs aedades harilikku kirsskontp u u d _ Cornus mas L. Kuni 3,5 m kõrgune põõsa's (kodumaal kuni 9 rn
kõrgune puu); õitseb enne lehistumist; lehed on kuni'll cm pikad ja 5 cm

I
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stoĮonĮfera (lad. k.)

*

võsundiline.

97. ļoon. Võsund_kontpuu' (TheĮgcrania stolöni|era):
luuseeme. (a

-

a *-

oks noorte viljadega'

6*

orig.)

laiad, munajad kuni süstjad, pikalt teritunud tipu ja ūmardunud alusega,
ümbes 5-l0 mm pikkade rootsudega, alumiselt pinnalt heļedamad' mõļe_
mal pinnal kaheharuliste lidus lühikarvadega' oied ühesugulised (taimcd
kahekojalised), sarikjates õisikutes; kroonlehed kollased; õisikuid ümbrrt_
sev kate koosneb 5-10 mm pikkadest kollakasrohelistest varisevatest lehr:'
'kestest. viliad (marjad) on tumepunased, l0-15 (20) mm pikad, elliptilise või käävja luuseemnega. Hariļik kirsskontpuu on levinud Nsv Liidus
Euroopa-osa lõunavööndis ja Kaukaasias, väljaspool NSV Liitu Kesk_.
199

Lõuna_ ja lda-Euroopas ning Vāike-Aasias. Põõsas on küļmakartļik, küI_
mub meil käredarnatel talvedel sageli tagasi. Õitseb, kuid ei vilju.
Kirsskontpuu on hea meetaim. Marjad on magushapurl, sisaldavad 8-9/o sullkrut, happeid jt. aineid; neicį kasutatakse ļaialdaselt nii toorelt,.
keedetult (kisiilikeedis) kui ka kuivatatult. Marjade mahl \/eega lahjendatrrlt on eriti Väike_Aasias tarvitaĮav jook.

ļ3. SELTS MADARALAADSED *- RUBļALES

I

Rohttaimed, poolpõõsad, põõsad või puud vastakute, ettanrasti lihtsate,
harvemini sulgjate lehtedega. Õied liitļehised, tavaliselt neljatised või viie_
tised, korrapärased või korrapäratud; õie osad nelja ringina. Tolmukaid,
enamasti 4 või 5, vaheļ on nad erineva pikkusega. Sigimik alumine, moodustunud harilikuļt kahest viljalehest (mõnikord võib neid olla rohkem),
enamasti kahe-, ļrarvemini ühe- või paljupesaline; igas pesas üks kuni palju
rippuvaid seemnealgmeid.
Seltsi kuuļub 5 sugukonda, mille esindajad on levinud NSV Liidu'
sealhulgas ka Eesti flooras.

SUcĮJKONDADĒ MĀĀRAIvtlSE TABEL

l. Rohttaimecį

;
Z
Puittaimed (põõsad, ka ronipõõsad), harvemini puitunud roomava
varrega rohttaimekujulised, poolpõõsad (Linnaea) või mitmeaastased.
põõsakirjulised 1,5--2 m kõrged rohttaimed (Sambucus ebuĮus)
l. sugukond kuslapuulised - CaprifoĮiaceae Juss.
2' Õied nuttides
3
Õied teistsugustes õisikutes
3. Rohkearvulised õied koondunud poolkerajateks nuttideks. Õisikuid
ümbritseb aļusel üldkatis. Iga üksikõis kahekordse tupega
päris_
tuppe ünrbritseb veel rohtjas või kilejas välistupp. Tolmukaid -enamasti,
rreli. Lehed terved kuni sulglõhised või _jagused
4. sugukond uniohakalised Dipsacacea.e Juss.
oied, arvult 5__7 (lO), varre tipul väikese roheka peaaegu kandilise
nutina. Lehed kolmetised, enamasti l<ahelikolnretised, Õrnad metsataimed

5'

sugukond muskuslillelised

-

Acįoxaceae J. G. Agardh

4. Lehed paaritusulgjad ja õisikud suüred, kännasjad (VaĮeriana) või
lehed terved ning piklikud ja õisikud väikesed, peajad; vars ülemises
osas harkjalt harunenud {VaĮerianeĮĮa)
3. sugukond palderianilised -_ VaĮerįanaceae DC.'
Lehed terved, enamasti kooš ļehekujuliste abilehtedega (2-\ 4_l0_
kaupa mānnases
2. sugukond madaralised
Rubįaceae Juss""

l
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l.

sugukond kuslapuulised

-_ CaprifoĮiaceae

Juss.L

Harvemini madalad puud, enamasti aga põõsad (ka väänduvate vartega), poolpõõsad või mitmeaastased rohttaimed vastakute lihtlehtedega
või paaritusulgjate liitiehtedega. Abiļehed esinevad harva, vaheļ on muu_
tunud lilrakateks näärnreteks' Õied korrapärased või korrapäratud, enamasti mõlema-, ltarva ülresugulised (taimed ühekojalised), kahekaupa
(redutseerunucl pooisaril<ates) rlõi mitmekaupa' Sageli ka tsümoossetes
rohkeõielistes sarikja1es, kännasjates, vahel kobarjates õisikutes, harva
ūksikuit. Tupp väike, ļüiril<ese putkeosaga, sageli sigimikuga kokku kasva_
nud, vahel üļemises osas vabzr ja siis enamasti viie, harvenrini kolme lühi_
kese tipnrega. Kroori iame. ratasjas, kausjas või putkjas, servis sageli
korrapäratrt kuni kaheļruuļeļine. TolmLrkaid enamasti 5, harva 4 (Linnaea);
nad on ļ<innitunud ļ<rooni putkes, tolmukotid elliptilised. Sigimik
alumine, moodustuuud kahest kuni viiest kokkukasvanud viljalehest (sageli
jääb neist üks või kaks steriilseks), l_5 pesaga' igas pesas üks kuni mitu
rippuvat seemnealget. Emakakaelu üks; See on ļühike ja jäme või pikk ja
niitjas, enamasti ümmarguse suudmega. Vili on l-5 pesaga mari või
lihakas ļuuvili ühe kuni mitme Seemne või luuseemnega, harvemini kuiv
luuviļi (Linnaea) või kahe poolmena avanev kupar (lt/eigeĮa). Luuseem_
ned lihaka endospermiga ja sirge eoga.
Krrslapuuliste sugukonda kuulub 14 perekonda ligi 400 liigiga, mis on
levinud peamiselt põhjapoolkera parasvöötmes, sageli ka subtroopilistel
aladeļ. Perekonnad Vįburnum ja Sambucus on ļevinud peaaegu kogu maakera parasvöötmes, mitirreci esindajad ka lõunapoolkera troopilistel aladel.
NSV Liidu ļoodrrsiikus ilooras esineb 6 perekonda, neist Eestį flooras

-

3 perekonda.

Sugukonna ļroosseisu kuuļub hulk dekoratiivseid põõsaid, nagu perekondade Lonįcera, SųmphorĮcarpos' Sambucus,'Ū(eigeĮa, Dįeraįlįa, Koįk'
aįtzįa jt. esindajad, mida kultiveeritakse ka Eestjs. Kuslapuuliste seas
leidub ka ravim- ja teisi kasulikke taimi.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Lehed paaritusulgjad (liitlehed). Õied korrapärased, rohkeõielistes
kännasjates või saril<jates õisikutes (pööristes)

l.

perekond leeder

Lehed lihtsad (lihtlehed), tervecl või hõlmised ;-

.

-

Sambucus L.
2

2, RÖomava niitja ning puituva varrega õrna rohttaime välislaadiga

poolpõõsas tervete ümardunud, pisut nahkjate lehtedega. Õied heleroosad kuni valkjad, rippuvad, kahekaupa pikal raol. Tolmukaid 4
3' perekond harakkuljus _ Lįnnclea Gron. ex L.

Püstised või puitunud väänduva varfega põõsad. 'I'oļmukaid 5

ļ

.'

3

Koostanud S. Talts.
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3.

Lehed-hõlmised või terved. Koik õied'õįsikus korrapär.ašed ja väikesed
või õisiku servmised õied pisut korrapäratud ja keskmistest palju suu_
'|
remad. oied sarikjates pööristes
2. perekond lodjapuu * Vįbur'num l,'.
Lehed terved. Õied korrapäraiud, peaaegu kähehuuļelised; ha.rva üksi_
kuļt või männases' enamasti aga kahekaupa ja siis osaliseįt või täie-'
likuli sigimikkepidi kokku kašvanud ' '',
4. pe.rekond kuslapuu
I onįcera l:''

-,

l.

triibus Sambuceae (Kunth) DC. Prod:r. 4:32l. lB30, p. p'; Fritsch įn
Engl. et Prantl, Pfļanzenfam.4 (4): l6l. tB97. ._ Sect. .Sambttc:eae KLrrrth,
in H. B. K. Nov. gen.2: 427' |B1B; P.P..-. Õied korrapärasecl, Įameda kroo.,
niga. Tolmukad ävanevad väljap.oole. Sigimik 3-5 pesa$a; igas,pesas üks
rippuv seemnealge. Emakakaeļ lühįke, kolmejaguse suudmega. Lihakas'l
marjataoline luuviļi 3_5 luuseemnega.

L

perekond leeder (leedripuu)
Sambu'cust L.
L. Sp. Pl, 269. Į753..-

Enamasti kõrgemad põõsad või väikesed puud hästi are.nenud säsikoega, harvemini mitmeaastased kõrged rohttainred. Lehęd vastaku,J,
paaritusulgjad, hambulise servaga. Abilehed väikesed ja varakult varisr:vad või näärmeteks moondunud' Õied mõlemasugulised, tihedates suurtes
rohkeõieļistes sarikjates või känrrasjates õisikutes (pööristes). Tupp lühi_,
kese putkeosa ja 3-5 lühikese tipnrega. Ķroon lame, väike, ratasjas.või
kausjgs, enamasti 5 hõlmaga. Tolmukaid niisama palju kui krooni hõlmu,
milleģa nad asetsevad vaheldumisi; tolmukotid, avanevad väljapoole
(ekstro'orsed). Sigimil< alumine või pooleldi, alumine, 3_15 pesaga, igas
pesas üks rippuv seemnealge. Emakakael lühike, jäme, kolmejaguse: suud_
mega. Lihakas luuvili 3-5 seemnega.
Perekond hõļmab umbes 40 liiki, mis on leyinud peaaegu kogu maakei'a
parasvöötmes ja subtroopilistel aladel, kuid puuduvad Kesk- ja LõunaAafrikas. NSV Liidus esineb spontaanselt l l ļiiki, introdutseeritud on
6liiki; Eestisse on introdutseeritud 6liiki (neist 3 esineb väga harva).
Perekonna tüüpliik on Sambucus nigra L'

tltKtDE MĀÄRAMISE TABEL

,,,

l.

Õied valged või kreemikad, lamedates sarikjates põöristes. Viljad

mustad

2

Õied rohekaskoļļased või -valged, tihedates munajates sarikjates pööristes, ilmuvad koos lehtedega. Viljad erepunased
3. Punane leeder Sambucus racemosa Ll

ļ
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-

Taime nimetus Pliniusel; selle päritolu pole täpselt teada

2.

Kõrgem põõsas. Tolmukotid kollased. Abilehed väikesęd, niitjad, vara-

kulivarisevad

i

l.

Must

reede

r

sanbutcus nigra L.

Mitmeaastane kõrge rohttaim ebameeldiva lõhnaga. Tolmukotid puna_
sed' Abilehed suured, rohtjad, süstjad kuni munajad, saagja servaga
| '2. Väike leeder Sambucus ebuļus L.

-

t.

Sambucus ntgra' L.Sp.pl.269. 1753; Led. Fl. Ross.
Must leeder
2:3B3. lB44_l846; Wied. et ĻVeb. Beschr, phan. Gew. Estli_, Liv- u. Curl.
174. 1852; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):237. 19lB;
Poj. in Fl. URSS 23: 424. l95B; Pēt. in Latv. fl. 4: 286. 1959. - Eysnna
u.įnr". (98. joon.)
kõrgune
h, h.I(uni 2 (5) m kõrgune põõsas (kodumaal kuni l0 m'lõvedega;
hallide
koorega;
oksad
lõheneva
hallika
puu) helepruuni või
įoored oksad rohelised, paljad või üsna hõredalt karvased, mįtmeaastased
oksad pehme valge säsiga. Lehed paaritusulgjad, rootsulised, kunį 32 cm
pikad, enamasti 2, harvemini 3 paari sulglehekestegal lehekesed elliptilised
või munajas_ kuni piklik_elliptilised, pikalt teritunud' ümardunud või kiilja'
sageli ebasümmeetrilise alusega, ebakorrapäraselt hambulise kuni saagja
servaga, peaaegu paljad või hÕredalt karvased, 3-6 cm Įaiad. Abiļehed
väikesed, niitjad, varakult varisevad. Õied trrgeva meeldiva lõhnaga, tipmistes lamedates ja tihed.ates sarikjates pööristes, ilmuvad pärast lehistu'
mist. oisikud pikaraolised, l0-20 cm läbimõõdus' viie mitmeli harunenud
peateljega; oisiku harud enam või vähem karvased, vilja vaimimįsel enamasti punakad kuni lillakad' Tupe tipmed munajad kuni koĮmr-rurkjad.
Kroon peaaegu valge kuni kreemikas, 4-B mm lai' servis 5 munaja või
ümardunud hõlmaga.'ļ'olmukad kollaste tolmukottįdega. Sigimik įühike'
kerajas' Viljad ümardunud või kerajad, 5_*6 (B) mm läbimõõdus, läįkivad,
enamasti 3 pesaga ja 3 luuga, lillakasmustad, veripunase mahlaga' l-uuseemned pruunikad, munajad, ristikortsulised.
Õitseb juunis, juulis.
Kultiveeritakse parkides ja aedades, sagedamini Lääne-Eestis, eriti
Saaremaal, kus pehmema merelise kliima tingimustes kasvab hästi. Terri'
tooriumi lääneosas külmakįndel. Eelistab viljakat (lubjarikast) huumusrikast ja parasniisket pinnast, kuid eriti nõudlik ei ole. Parkides ja aedades harva ka metsistunult. Talub varju.
Į]ldlevik. NSV Liidu Euroopa,osa kesk. ja lõunavõõndis, Kaukaasias
ja Lääne-Siberis; kasvab metsaservadel ja -lagendikkudel, jõgede kaĮlastel
ja teede ääres, mägedes kuni keskmise alpiinse kõrguseni. Väljaspool NSV
Liitu kogu Euroopas, alates Lõuna-Rootsist, Põhja-Aafrikas ja Väike_
Aasias' Euroopas ka dekoratiivpõõsana laialdaselt kultuuris. Pärineb
Euroopast ja Lääne.Aasiast, kus põhilisteks kasvukohtadeks olid jõgede
,

kaldad

t

ja

lammimetsad.

nīgra (lad. k.)

*

must.
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98' joon' įlust ļcelder'

(san\c2;lifį;.:ā,lT]'ii,i,'

--

oks vii.ļadcga,
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Majanduslik tähtsus. MįįrLietes Euroopa riikides kasr-rtatakse ravimtaimena. Õitest valmistatud teed tarvitatakse külmetushaiguste puhul higile_
ajava vahendina ja lkuristamiseks. Õięnupud, samuti nagu lehed ja val.
mimata viljad, sisaldavad mürgist glükosiidi sambunigriini (CiaHrzooN).
mille lagunenriseļ (ensüümi toimel) eraļdub tsüaanvesinikhape. Rahva_
meditsiinis kasutatakse koorest ja juuriest valmistatud tõmmist lahtistina.
Valminud viljad sisaldavad suhkruid, orgaanilisi happeid, glükosiide'
eeterlikku õli, parkaineid ja teisi ühendeid ning sobivad kompoti ja marmelaadi valmistamiseks, ka lisandina toitu<lele ja jookidele. Säsi kasutatakse mikrosko-peerinr istehnikas.
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Lalaļdasį:lt levinüd ilupõõsarra, Į<usjuures Eestįs on tuntumad järgrnised kultuurvormid
Ī. Įacįnįata (L.) Zab' _ ļõhisļehine, lehed kurri kaheli-sulgjagused'
sulglehekesed kitsad; esineb Taļlinnas Snelli tiigi ääres jm.;
'' Ī. argenteo-ntarginata Kirchn. - sulglehekesed puhkemisel laia kuļdkoį:
lase servaga, rnis hiljem muutub kollakasvalgeks;
f . aurea (Sweet) Schwer. -_ sulglehekesed üĮeni kuldkollased.
Santbucus nigra on väga vana kultuurtaim, ta luuseemneid on leitud
kiviaja vaiehitiste väljakaevamisel' See näitab, et inimene juba kiviajal
tarvitas musta leedri vilju toicluks ja võib-olla ka muuks otstarbeks"
Ravimtaimena mainivad musta leedrit juba Theophrastos ja Plinius.
2. Väike leeder -_ Sambucus ebuļus' L. Sp. Pl. 269. 1753; Led. Fį.
Ross. 2: 382. 1844_*1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u
Curl. 175. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):236
Ebulum humįįe Garcke, Fl. Nord_
19lB; Poj. in Fl. URSS23:427.l95B'
-Eyexrra
TpaB;IHHcTar' (99. joon')
u. Mitt'_Deutschļ. ed.7. ļ84' ļ865.

-

c

b

a

99. joon. Väike.leeder {Sarnbucus ebuĮus): o

õis, c

ļ

-

uilįad'

-

oks õitega (orig.), ü

__

Taime nimettls vanaroomlastel; selle päritoiu pole seni seĮgitatud
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ų. Ebameeldiva lõ|rnaga rohttaim. Risoom tugev, roomav. Vars jäme,
enamasti Iihtne, harva veidi harunenud, püstine, vaoline, paljas või hõre'
dalt karvane, 0,5-l,5 (2) m kõrge. Lehed suured, paaritusulgjad, kuni
20 cm pikad, (5) 7_9 (ll) sulglehekesega, lehelabast palju lühema root'
suga; sulglehekesed süstjad või piklikud, viltuse alusega' pikalt teritunud
tipuga, saagja Servaga' paljad või roodude kohaļt hõredalt karvased, eriti
alumisel pinnal; aļumised sulglehekesed rootsul<esega, ülemised istuvatļ.
Abilehed suured, lehekujulised, süstjad kuni munajad, sąagja servaga, ter_
ved (lõhesturnata). Õied lõhnavad, asetsevad suurte rohkeõieliste tipmiste
pikaraoliste:ja lamedate sarikjate pööristena; õisik kolmeli kuni mįtmeli
harrrnenud; sügisel on selļe peatelg sageli punakas; õieraod ja õisikuraod
enamasti paljad, harva karvased. Tupe tipmed'väįkesed. Kroon enamas'Li
vaIge, harva väljastpoolt roosakas või punakas, servis 5 pikliku teritunud
hõlmaga, 6:B mm läbimõõdus. :Iolmukad erepunaste tolmukottidega, pik_
kadel püstistel niitidel. Lihakad luuviljad piklikud, mustad, punase mah.laga, ļäikivad, enamasti 3 (4) seemnega. Lut"tseemned munajad ja peaaegu kolmekantliļised
Õitseb, juunist august.ini.
Eestis kulįuurist metsistunult; väga haruļdane .- seni teada ainult
ühest leiukohast otepää ligidait Pü1rajärve äärest, kus esineb püsivalt
lagendikul põlluservaļ' (l00. joon.)' ,
Üldlevik. NSV'Liidu Euroopa_osäs looduslikuļt ainult laialehiste metsade vööndis, stepivöönclis Ülem- ja Kesk-Dnepri valdkonna lääneosas,

0

,F

.l00. joon, Väikese leedri (SarzÖacus ebuĮus) naturaļisatsįoon Eestis.
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Ülem_Dnestri valdkonnas, Ķrimmi poolsaarel, Ķaukaasias ja l(esk-Aasias;
kasvab metsaservadel ja -lagendikel, jõgede ja ojade kallastel, nõlvadel
põõsastikes, moodustades kogumikke, ka unlbrohuna põldudel ja aedades;
mägedes ulatub ļ<eskmisele. kõrgusele; metsistunulį Balti vabariikicles,
Üļgrn-Ųolga ja Volga_-Doni valdkonna lääneosas. Kesk-Euroopas (ala_
tes Lõuna-.Skandinaaviast)' atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, VäikeAasias ja Iraanis.
MajandusIik tähtsus. Lched sisaldavad mürgist alkaļoįdi koniini ja
mürgist glükosiidi.sambunigriini. Marjad on lahtistava toimega; neid
kasuįatakse ka dįureetilise vahendina. Rahvameditsiinis įarvitatakse taime
kõiki osi mitmesuguste haiguste raviks.

3.

Funane leeder
- SambucĮļS racemosaį L. Sp. Pļ. 270. |753; LeĄ.
F'l. Ross.2: 3B3. lB44-l846,p.p.; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. F'ļ. Mitt._
Eur. 6 (l):240. l9l8; Poj. in Fl. URSS 23:43I. l95B; Pēt. in Latv. fl.4:
287. 1959,
- 6ysr.rua r(pacHafl, 6. xucrncrax. (101. ja 102. joon.)
Ī2' Ę; HaIlikaspruuni koorega tugevasti harunenud põõsas, harva
väike puu, 2'3 (7) m kõrge. Mitmeaastased oksad kolļakas_ või lrelepruurti
säsiga, noored oksad helepruunid, lõvedega. Abilehed enamasti suurįe
lihakate näärmetena, harva väikesed, rohtjad, süstjad' varakuļt varisevarį'
Lehed paaritusulgjad, lehelabast palju lüļremate paljaste rootsudega' ena_
masti 3, harvemini 2 paari sulglehekestega; lehekesed elliptilised, munajas-elliptilised või süstjad, kuni l0 cm pikad ja (3) 4-5 cm laiad, ena_ masti pikalt teritunud tipuga ning teravsaagja SerVaga' paljad või
alumisel pinnal keskroo kohaļt udekarvased; külgmised sulglehekesed vįltirse alusegą, 3-5 (6) mm pikkustel rootsukestel; tipmise ļehekese rootsuke
pikem' (l0-l2 mm); valrel .ülemised külgmised sulglehekesed istuvad.
Õied ilmtrvad koos lehtedega, asetsevad tihedates rohkeõielistes munajates
või koonusjates õisikutes (ebasarikj ates pööristes) ; õisikud kurri 6 ctn
pikad, ļühikestel raagutlel; õisiku teljed paljad või väikeste papillidega.
Tupe tipmed väga väikesed, enamasti keeljad ja tömbiiipulised, harvemini
teritunud. Kroonļehed kergesti varisevad, rohekaskollased või kollakas_
valged; kroon 4-4,5 mm läbimõõdus. Tolmukad kollaste kerajate tolmrrkottidega, krootri hõlmadest lühemad. Sigimik peaaegu keraja kaelaga,
koļme suudmega. Viljad punased, ümmargused, 4-*5 mm läbimõõdus.
Luuseemned kollakaspruunid.
Õitseb aprillis, mais.
Eestis peamiselt kultuurist püsivalt metsistunud põõsana elamute ümb_
ruses' aedades ja parkides, ka varemeteļ, Lõuna_Eestis vahel kuuse-Segįmetsades ja nende servadel. Sage peamiselt territooriumi mandriosas.
Pinnase suhtes ei ole nõudlik, kuid eelistab savikasliivakat kobedat, ka
klibust pinnast ning päikesepaistelisi kasvukohti. Taime ļevimist soodus_
tavad lirrnud. Kohati, eranditult aga väljaspool maksimaalset mere-

lab

ļ

racemosą (lad. k.)

kobarat.

--

kobarjas; sõnast racemas *- kobar, kuna taime õisik meenu-
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!0l' joon, Punane leeder

(SarnäuČLļS lül'amosa'1 : a __ oks õitega, Ö

*

oks viljadega.

(origĮ

transgressiooni ala, esineb Sambucus racemosa Karksis ja teistes kohtades
Lõuna_Eestis kuuse-segametsade põõsarindes otsekui spontaanse liigina.
Polli ümbruses levinud krr."-..gāmetsades, kus põõsarinrles esineb Sam'
bucus rucemosa' kasvavad SteļĮ'arįa neįTļorįįftr' Actaea spicata, Phųteuma
spicaturrų, Mgcelis muraĮis, massiliselt oxaįįs acetoseļįa, GąLeobdoįon
'Įuteum, Rubus įdaeus jt. liigid; Seega lähenevad need metsad rohurinde
koosseisu poolest Kesk-Euroopa lehtmetsadele.
Üldlevik. NSV Liidus esineb Euroopa-osas looduslikult ainult ÜļemDnestri valdkonnas, kus kasvab metsades ja põõsastikes. Püsivalt on

l02. joon' Punase leedri pikahambalise vormi (Sambucus racemosa Ī. pĮumosa) leht. (Orig.)

į,* ticstļ NSV fļoora
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me.tsistunud Balti vabariikides, Laadoga-Ilmeni, Ülem_Volga ja Volga_
Doni (siin harva) valdkonnas, ka Ees_Kaukaasias. Metsistunult įea_
aegu"kogu Euroopas,:alates Skandinaaviast; spontaanselt esineb ainult
Kesk_ ja Lõuna_Euroopa eelmägedes ja mäestikes. 2000 m kõrguseni ja.

Väike-Aasias. Euroopas laialdaselt kultuurįs levlnud.
Majanduslik tähtsus. Peaaegu kõiki taime osi kasutatakse rahvamedit_
siinis:,õisi teena higileajava vahendina, vilju ja koori lahtistina; Vastan_
dina S. nigra'le ja S. ebuĮus'ele ei sisalda S. racemosa lehed ega muud
osad mürgist glükosiidi sambunigriini. Viljades leidub rohkesti karotiini.
C-viįamiini, punakaskollast õļi, mille koostisse kuuluvad palmitiin-, oleiin_
jt. happed, toorproteiini, suhkruid jt. aineid. Pärast seemnete eemaldamįst
on marjad kahjutud. Marju kasutatakse ka lisandina veini valmistamiseį
ja puhastusvahendina majapidamises. Hea varakevadine meetaim. punaste
viljade tõttu sügisel eriti dekoratiivne.
Kultiveeritakse paljude teisenditena; Eestis on neist tuntumad
Ī. plumosa (Carr.) Voss
puhkemisel violetsed, sulglehekesedl
- lehed
sügavalt pikahambalised (l02.
joon.);
Ī' įacįnįata K. Koch
- lehed puhkemisel rohelised; sulglehekesed sügavalt ja korrapäraselt lõhised;
Ī. aureo-aąriegaĮa Neub' _ sulglehekesed kollasekirjud.

2. triibus Viburneae (Spach) Fritsch in Engl. et Prantl, pflanzenfam.
a Ų):16l. lB97. Sect. Vįburnįneae Spach, Hist. nat. vėg. phanerog.8:
-

305" lB39.
- Õied korrapärased või korrapäratud. Tolmukotid avanevād.
sissepoole. Sigimik l-5 pesaga, igas pesās üks seemnealge; emakakael.
enamasti ļühike, harva pikk ja niitjas, koļme- või viiejaguse suudmega.
Luuviljad lihakad ja marjataolised või kuivad, 3-5 seemnega.

2.

perekond lodjapuu _ Vįburnum I L.
L. Sp. Pl. 267. 1753.

Põõsad või madalad puud tervete või hõlmiste vastakute lehtedega.
Abilehed puuduvad või olemas, harvemini näärmeteks muutunud. Taįvituvad pungad paljad või soomustega kaetud. oied tipmistes ja harunenurl
sarikjates õisikutes, korrapärased, vahel aga servmised (välimised) õied,
õisikus korrapäratud, suuremad ning steriilsed. Tupe putkeosa lühike, 3 või
5 tipmega. Kroon vahel pikenenud putkeosaga' lühikellukjas või ratasjas.
ja lame, servis 5 hõlmaga. Tolmukaid 5, nad kinnituvad krooni putkeoias.
ja vahelduvad krooni hõlmadega. Sigimik algul 3 pesaga, millest areneb.
aga ainult üks pesa ühe rippuva seemnealgmega. Emakakael lühike, kolmejaguse suudmega. Mahlakas luuvili on punane või must, harva kollane,"
ūmardunud või elliptiline, ühe seemnega. Luuseemned lihaka endospermiga.

l Ühe põõsa (arvatavasti 7. įantana L' või V' tinus L.) nimetus Vergiliusel; tule_
įatud sõnadesl tliere (lad. k.)
või aįmen (lad. k.) _ punutis, korv, kuna pere- punuma
konda kuuluvate põõsaste oksad
on painduvad ją sobivad punurniseks.
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Perekonda kuulub umbes 200 ļiiki, mis on levinud peamiŠelt põhjapoolkera parasvöötmes, vähemik liike esineb lõunapoolkeral (Lõuna- ja KeskAmeerikas, Andides). NSV Liidus esineb spontaanselt 9 liiki, introdutseeritud on 39 liiki. Üks ļiik kuulrrb Eesti floora koosseisu, 6 įiiki kasvatatakse
Eestis ilupõõsasiena parkides ja aedades (neist nelja väga harva).
Perekonna tüüpliik on Vįburnum įantana L.
t. Lehed hõlmised. Servmised õied õisikus suuremad. Pungad soomustega
Vįburnum opulus L.
2. Harilik lodjapuu

-

Lehed terved, munajad või ovaalsed. Õisikus kõik õied ühesugused.
Pungad paljad, soomusteta
l' Villane lodjapuu * Vįburnum Įantana L.

A l. Villane lodjapuu - Vįburnurrr įantana ' L. Sp. Pl. 268. 1753; Led.
Fl. Ross.2: 385. lB44-1846;
Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (l): 242. |9lB; Poj. irr Fl. URSS 23: 447.l95B; Pēt. in Latv. fl. 4: 290.
1959. _ ĶalNHa ropĀoBnHa. (l03. joon.)
h Püstine põõsas halļika lõheneva koore ja tiheda võraga, l_3
(5) m kõrge. Noored oksad tähtkarvade tõttu hallikasviļtjad, hiljem peaaegu paljad. Pungad paljad, soomusteta. Lehed vastakud, elliptilised või
ovaalsed, alusel ümardunud või nõrgalt südajacl, enamasti tömbi või pisut
teritunud tipuga, hambulise Servaga' veidi kortsuļised, tumerohelised, õilsevateļ okstel 4-l0 cm pikad ja 3_-7 cm laiad; lehtede pealmine pind

c

b

l03. joon. Villane lodjapuu ļViburnum Įantana): a _ oks õitega, Õ _ oks viljadega, c._ laialilaotatud õiekroon tolmukatega. (a ja Ö _ orig.)

r

Arvatavasti sõnast Įentare (lad. k')
ļ4'

_

painutama; põõsa painduvate okste tõttu.
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enam-vähem hõredaļt tähtkarvane, vahel peaaegu paljas, alumine pind
algul enamasti tähtkarvade tõttu viltjas, hiljem aga tähtkarvane peami_,
selt roodrrde kohalt, kuna roodude vahel on hõredaļt ka pikemaid karvu.
Leherootsud l-3 cm pikad, viltjad. AbiIehed puuduvad. Õied lühikesteli
raagudel või peaaegu raotud, viljuvad, mitmeli harunenucl tipmistes tihe_
dates sarikjates pööristes, mille laiuš on 4,5_l0 cm; õisikud l_2 cm pikal
raol, asetsevad kahe lehe vahel; õisikuteljed ja õieraod viltjalt karvāsed.
Õierao alusel 2 karvast, umbes l cm pikkust kandelehte. Tupe tipmed väi_
kesed, kolmnurkjad. Kroon ratasjas, 6-8 mm läbimõõdus, 5 tömbi, putkeosast pikema tipmega, valkjas kuni kollakasvalge. Tolmukad paljad, koilakate tolmukottidega, kroonist pikemad. Luuviljad 7-B rnm,pikad, munajad, pisut lapikud, algul rohelised, siis punased, valminult mustad ja läi_
kivad, püsiva tupejäänusega. Luuseemned elliptilised, lamedad.
Oitseb mais, juunis.
Kasvatatakse Eestis sageli ilupõõsana parkides ja aedades. Lubjarikkal
pinnasel kašvab hästi. on tuntuā mitu aįdvormi, Ļäii. kollasekirjulehine
fĪ. aariegatum (West.) Rehd.1, mis esineb ka meil.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa lõunavööndi 1äänerajoonides, Krim_
mi poolsaarel ja Kaukaasias; kasvab peamiselt metsaservadel ja -lagendikel, põõsastikes päikesepaistelistel ja kivistel kohtadel; mäestikes įurri
suhalpiinsel kõrgusastmel. Kesk- {,lõunas) ja atlantilises Euroopas, ulatudes Inglismaa ļõunaosani, Vahemeremaadel ja Väike-Aasias. Euroopas
laialdaselt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Et viljad ja koor sisaldavad ohtralt parkaineid ja
selle tõttu on kootava toimega, kasutatakse neid meditsiinis suu- ja kurg.r_
haiguste puhul kuristamisvahendina. Taime samad osad on materjalĪks
tindi valmistamisel, oksad sobivad korvide punumiseks.

Harvemini kasvatatakse Eestis ka kanad a lod j ap uud
- Vįburnum Įentago L.
Põhja_Ameerikast pärinevat ilupõõsast. Viimane
erineb
V. įantana'st kahe ļehe vahel madalalt asetseva õisiįu, pikalt teritunud lehr:tipu ja lainjalt tiivulise ļeherootsu poolest. Kasvab meil kuni B m kõrguseks,
õiįseb ja viljub.

2. Harilik

lodjapuu
- Vįburnum opuĮus, L. Sp. Pl. 268. l753; Led. Fl.
Ross. 2: 384. 1844, 1846; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- ,_r.
-r't.
Curl. 174. lB52; Hayek, et Hegi in Hegi, Iļlustr.
tvtitt._Bur. 6 ( l):243.
l9l8; Poj. in Fļ. URSS 23:456. l95B; Pēt. in Latv. fl.4:2BB. 1959. __ Ka_
,rnsa o6uxHoBeHHafl. (104. joon.)
h. Põõsas l_-2 (4) m kõrge, hallikaspruurrį lõheneva koore ja paljastc
noorte okstega, Lehepungi,kāitsevad soomused. Lehed vastakud, laimunajad kuni ümardunud, lõhestunud, enamasti 3, harvemįni 5 hõlmaga, pealmiselt pinnalt paljad, aļumiselt peaaegu paljad või udekarvased, ebakorrapäraselt saagjad, õitsevaįel okstel 5-7 (9) cm pikad ja laiad; üļemised

t

opuĮus (lad. k.)

-

põldvahtra nimetus vanaroomlastel; kuna harilįku lodjapurr

lehed sarnanevad põldvahtra lehtedega, siis omistati nimetus hiljem harilikule lodjapuule.
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l04. joon. Flarilik lodjapuu {VĮburnum opulus); a _ oks lehtede ja õisikuga fkeskmiste
(viljuvate) ja servmiste (steriilsete) õitega] (orig.), ä _ kesļ<mine, viljuv õis, c _ viljad
(marjad),

lehed vahel peaaegu terved, elliptilised või nõrgalt lõhestunud; lehe kõik
hõlmad teritunud tippudega, keskmine, tipmine hõlm enamasti peaaegu

nelinurkjas, külgmisėd munajad. Lehelabast mitu korda lühema palja rootsu
alusel 2 niitjat, vahel rootsuga kokkukasvanud abilehte, ülal (lehetaba alusel) enamasti 2 istuvat nääret. Õied tipmistes harunenud õisikutes (sarik_
jates pööristes);õisikud 5-l0 cm laiad, paljaste või peenelt näärmeliste
telgedega, 2,5-5 cm pikkuste raagudega; servmised õied õisikus keskmistest palju suuremad, |-2,5 cm läbimõõdus, valged, lamedad, lühikestel
raagudel, steriilsed; kroon äraspidimunajate ebakorrapäraste tipmetega;
õisiku keskmised õied väikesed, viĮjuvad, lühikellukja valge krooniga, milĮe
läbimõõt on 4--5 mm. Tolmukad kroonist pikemad, kollaste toimukottidega'
Lihakad luuviljad ümardunud' erepunased,8-l0 (l2) mm pikad, enamasti
ühe südaja kuni ümardunud luuseemnega.
Õitseb mais, juunis.
Puisniitudel põõsastikes, parema pinnasega liigirikastes kuuse-sega_
metsades, lodu- ja laialehistes metsades, veekogude kallastel lepikutes ja
põõsastikes, vahel harva ka varemetel. Näiteks Virtsu juures Puhtu laiul
on lodjapuu kasvukohaks jalaka-pärna-vahtra segamets. Esineb ka tammikutes. Sage kogu territooriumiļ. Niiskuselembene. Sageli parkides ja aeda_
des ilupõõsana.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (alates Karjala lõu_
naosast ja Dvinaa-Petšoora valdkonna lõunaosast), Kaukaasias' Lääne_
Siberis, Kesk-Aasias; kasvab küllaldase niiskusega leht_ ja segametsades,
põõsastikes ja veekogude kallastel; mägedes keskmise kõrgusastmeni. Pea_
aegu kogu Euroopas (Skandinaavias kuni põhjalaiuse 67"_ni), Põhja_Aaf_
rikas ja Väike-Aasias. Euroopas ka laialdaselt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Viljad sisaldavad C_vitamiini, suhkruid, pektiin_
ja parkaineid, toorproteiini jne.; sobivad (eriti pärast külma) toidulisandiks
(suppide, keediste jne. juurde); tarvitatakse ka kondiitritoodete valmistamiseļ. Luusēemned sisaldavad rasvõli. Koor sisaldab glükosiidi, orgaanilisi happeid, parkaineid, suhkrut, mõruainet viburniini jm. ning leiab medit_
siinis kasutamist verejooksu sulgeva ja rahustava vahendina. Rahvameditsiinis kasutatakse ka taime teisi osi (õisi, vilju, lehti). Dekoratiivne põõsas'

Kultuurvormidest on tuntum kerasõisikuline vorm (<lumepall>) _(L.) Hegi (Ī. steriĮe DC.), millel on ainult steriiised, suurenenud
kroonlehtedega õied. Kasvatatakse ka Eestis aedades ja parkides
3. triibus Lįnnaeae FritEch in Engl. et Prantl, PĪlanzenfam.4 (4): l63.
l897. _. Õied ļ<orrapärased või ainuļt pisut korrapäratud. Tolmukotid
avanevad sissepoole. Sigimik 3 või 4 p..uģu, millest i on tavaļiselt steriiļ_
sed, teised aga fertiilsed (ühe seemnealgmega). Vili l võĪ 2 pesaga/ marjataoline või mitteavanev, kuprataoline, Põõsad või roomavad poolpõõsad.

Ī. froseum
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perekond harakkuljus * Lįnnaeal Gron. ex L.
L. Sp. Pl. 63l. ļ753.

Madalad poolpõõsad peenikese roomava ning puituvä varrega ja peaaegu terveservaliste või ebakorrapäraselt hambuliste igihaljaste lehtedega.
Õied mõlemasugulised, enamasti kahekaupa (poolsarikates) ühisel püstisel
,raol; õieraagudel õitest madalamal üks paar kandelehekesi2 (bracteoĮae\.
Tupp lühikese putkeosaga, mis on sigimikuga kokku kasvanud ning ülemi'
ses osas sügavalt ļõhestunud 5 kitsaks hambaks. Kroon lehterjas, pisut
''korrapäratu, 5 tipmega. Tolmukad, arvult 4, kahesuguse pikkusega. Sigi_
mik alumine, 3 pesaga, millest areneb aga ainult üks pesa ühe seemnealg_
,mega. Emaļ<akael rriitjas, ümmarguse suudmega.
jas mitteavanev seemnis.

Vili - ühepesaline

nahk-

Perekonda kuuļub 3 liiki; neļst Lįnnaea boreaįis on levinud peamiselt
EuroopaŠ ja Aasias, ameerika harakkuljus _- L. arnerįcana Forb. - ja
;pikaõieline harakkuljus - L. Įongiflora Howell _ Põhja'Ameerikas (ark'
'tilises ja subarktilises vöötmes, parasvöötmes aga mäestikes kuni alpiinse
kõrgusastmeni). Tüüpliik on Lįnnaea borealįs L.

Lįnnaea boreaįįs 'L. Sp. pļ. 63l. 1753; Lecl.
Harilik harakkuljus
Fl. Ross. 2: 392. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curļ.353. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (li;
245. l9l8; Poj. in F'ļ. URSS 23: 465. l95B; Pēt. in Latv. Īl. 4:292' 1959' -_

l.

"JlprsseR ceBepHaa. (105. joon.)

c
Ö

a
105. joon.

Harilik harakkuljus (Linnaea borealis): a

õitsev võsu, Ö

_

laialilaotatud õiekroon tolmukatega, c

õis pikilõikes,

-

l Kuulsa rootsi ļoodusteadlase Karļ Linnė (l707_1778) auks.
r Varasemas eestikeelses botaanilises kirjanduses nimetatud alglehtedeks
e boreaĮLs (lad. k.) põhja-, põhjamaalt pärinev.
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h. orn poolpõõsas rohttaime väļiskujuga. Vars puitunud, roomav, pea_
aegu niitjas, harunenud juurduvate okstega, l5-20 (100) cm pikk; noored
oksad sageli lidus ļühikarvadega ja vahel üsna väikeste näärmetega. Lehetl
pisut nahkjad, igihaljad, laimunajad kuni ümardunud, enamasti 8-20 mm
pikad ja kuni l0-l5 mm laiad, ümardunud või lühidalt teritunud tipuga;.

nende Serv on ripsmeline, vahel peāaegu terve, vahel pisut täkiline, enamasti aga ülemises oSaS kummalgi pool l-3 hambaga; mõlemad lehepin_
nad hõredate lidus karvadega, mida on tihedamini alumise pinna kesĖr,oo
kohal, vahel peaaegu paljad; ülemine pind tumeroheline, alumine sinakasroheļine. Õisi kandvad oksad püstised, lO-l5 cm kõrged, nende alumises,
osas 2-4 paari lehti; õitsevate okste ülemised lehed väikesed, 2-4 mln:
pikad, kitsad või naaskeljad. Leheroots l-4 mm pikk, pikemate haraļi kar_
vadega. Abiļehed väikesed, soomusjad, yarakuļt varisevad. Õied meeldivalt
lõhnavad, longus, enamasti kahekaupa (väheseõielistes poolsarikates) ühi_
sel püstisel peenel liht- ja näärmekarvasel õisikuraol; õieraod õie pikkusecl
või pikemad, niitjad, näärme- ja lihtkarvased, nende ülemises osas õie ligi_
dal 2 muna jat l-2 mm pikkust kandelehekest. Tupp kellukjas, 2-3 (4) mrn
pikk, 5 tipmega, mis on 2-2,5 mm pikad, teravatipulised, peamiselt lihtkarvased.. Kroon 7-_|0 mm pikk, valge või heleroosa, tumedate joontega, krooni:
lrõlmad pisut ebasümmeetrilised, munajad või elliptilised, ümardunud
tipuga. Toļmukaid neļi, kaks alumist teistest pikemad. Sigimik näärmekal_
vane. Emakakael niitjas, kroonist pisut väljaulatuv, kolmehõļmalise suudmega. Vili
- umbes 3 mm pikkunĮ nahkjas ja udemeline seemnis, kandelehekestega kokku kasvanud. Seeme piklik, kollakas, umbes 2 mm'pikk.
Oitseb maist juulini.
Eestis peamiselt varjukates ja samblarikastes okasmetsades, eriti kuusesegametsades, hafvemini ka lodumetsades samblamätastel puude alusel'.
ĮKihnu saarel on taime kogutud ka männi-sanglepa ļodumetsast (Lippmaa,
l932).] Hajusalt kogu territooriumil, kohati sage, esinedes vahel rikkalįkult, mõnikord väiksem aļ maa-alal isegi massiliielt. Tüüpiline okasmetsa_
taim. Kaaslasļiikideks on sageli Vaccįnįum mgrtiĮĮus, Rhodococcum aįtį:;idaea, MeĮampųrum sgĮuaticum, M. pratense, oxaĮ.įs acetoseĮįa jt., sammal_
dest RhųttdiadeĮphus triquetrus, PĮeurozįunt Schreberį, HųĮocomiurn proĮĮ*
ferum jt.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa arktilises, põhja_ ja keskvööndis, ark_
tilises, Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas ning Kaukaasias; kasvab okasmetsades, arktilises vööndis tundrates, mäestikes subalpiinsel ja alpiinsel.
kõrgusastmel. Skandinaavias, atlantilises (Inglismaal ja Šotimaal) ja
Kesk-Euroopas (põhjaosas ja mäestikeļ), Mongāolias, Hiinas, Korea poJlsaarel, .laapanis, Põhja_Ameerikas.
Lįnnaea boreaįįs moodustab Öma areaali piirides mitmeid ökoloogiliselt
tingitud teisendeid (olenevalt kasvukoha tingimustest). Metsades esinevad
suuremate lehtedega ja pikemate'õisi kandvate vartega-taimed on eialdatud
vormina Ī' boreaĮįs (Ī. suecic'a Wittr'), mis esineb ka Eįstis. Kasvukohtadel
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tutrdrates, mäestikes jne. eraldatakse f. arctįca Wittr. (taim kõikides osades
väiksem, kompaktsem).

Samasse triibusesse kuulub ka perekond luņimari
- Sųmphoricarpos
Duham. See hõlmab l5 liiki, mis pärinevad peaaegu eranditult Põhja_
Arneerikast (ainult l liik Hiinast). NSV Liitu on introdutseeritud 8 ļiilii,
Eestisse 3 liiki, neist l on levinud väga laialdaselt, 2
- väga piiratult.
Sųrrlphoricarpos aĮbus (L') Bļake
Meiļ tavaline on harilik lumimari
var. Įaeaigalas (Fern.) Blake (S. riuuĮaris Suksd., S. racemosus Michx.
p. p.) (l06, joon.). Kuni 2 m kõrgune peente püstjate okstega põõsas. Võrsed paljad. Lehed munajad, 3-5 cm pikad, pikkvõrsetel hõlmised, peait
tumerohelised' alt heledamad, peaaegu täiesti paljad. Õied tipmistes ja
külgmistes kobarjates õisikutes. Õiekroon kellukjas, 6 mm pikk, roosa kuni
valge, krooni putk seest karvane; emakas ja tolmukad õiekroonist välja ei
uļatu. Viljad munajad, B-l2 mm läbimõõdus, tihedates kobarates, püsivad
talveni, valged. Õitseb juunist septembrini. Kultuuris esineb harve.
Eestįs tõenäoļiselt puudub. Levinud Alaskast Kaliforniani. Eestis kasvatatakse väga laiaļdaselt parkides ja aedades, sageli hekina. oitseb ja viljub
rikkaļikult. Kü1makindeļ.

4. triibus Lonįcereae Fritsch in Engl. et Prantl, Pflanzenfam' a Ų'1:
l69 lB97, p.p.-_ Õied enamasti korrapäratud, hārva korrapärased. Tolmu_

kötid avanevad sissepoole. Sigimik 2-5 (8) fertiilse peSaga' igas pesas
mitu seemneaiget. Vili ļihakas, mahlakas, marjataoline'

4'

perekond kuslapuu
- Lonįcera| L'
L. Sp. Pl. 173. 1753.

Enamasti püstised, harvemini väänduva varrega põõsad. Lehed vasta-

kud, enamasti terved, rootsuga või rootsuta, vahel alusel teineteisega kokku
kasvanud. Abilehed tavaliseļt puuduvad. Lehepungad sageli ülekuti (seriaaļsed pungad). Õied mõlemasugulised, valged, kollased, roosad või puna-

kad, enamasti kahekaupa (kolmanda, keskmise õie reduktsiooni tõttu) ühi_
seļ raol (poolsarikates) lehtede kaenļas, harva üksikult või männastes. Tupp
munaja või peaaegu keraja putkeosaga, mis.on sigimikuga kokku kasvanud,
ülemjses oSaS enamasti 5 väikese tipmega. Ķroon lehterjas kuni kellukjas,
pikliku putkeosaga, servis enamasti enam.vähem kahehuuleline (ülemine
huul nelja, aļumine ühe hõlmaga), harva korrapärane. Iga õie alusel üks
kandeleht ja kaks kandelehekest, viimased vabad või teįneteisega, vahel ka
naaberõie kandelehekestega kokku kasvanud, moodustades siis sigimikku
või sigimikke ümbritseva katte. Tolmukad, arvuļt 5, pil<likkude tolmukotįįdega, kinnituvad krooni putkeosas. Sigimik alumise, enamasti 2 või 3,
harva 4 või 5 pesaga; kahe naaberõie sigimikud sageli kokku kasvanurl;
igas pesas mitu (3-8) ripp uvat seernneaļ get, mis kinnituvad kahes reas

į

Adam Lonitzeri (1528_ļ586) auks, kes töõtas botaanikuna ja meditsiiniprofesso-

rina Mainzis Saksamaal,
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a

b

c

106. joon' Harilik lumimari (SgmphorĮcarpos aĮbus var. Įaeatgutus): a _* oks õite ja
viljadega, Ö _ mitteõitsev oks hõlmiste lehtedega, c _- õįs pikilõikes. (tt' ia b _

orig')

pesas sisemisel nurgal. Emakakael piklik, ümmarguse suudmega. Viljad
* enamasti mahlakad marjad, punased, oranžid, koļlased või mustjarl,
harva vaĮged, vabad,'sagėli'aga kahekaupa kokku kasvanud, Seemned vähesearvulisū, kõhrjad, siįeda, vahel teraļise pinnaga, lihaka endospermiga.
Perekonda kuuļub umbes 200 liiki, mis on levinud peamiselt põhjapool'
keral; vähemik neist ulatub kaugele lõunasse (Mehhiko, Malai saarestik,
Põhja-Aafrika jm.). NSV Liidus esineb spontaanselt 54liiki, introdutseeritud on üle 90 liigi. Eesti floora koosseisu kuulub kaks lįiki, introdutseeritud
on umbes 30 ļiiki, neist on ilupõõsaina laialdasemaļt ļevinud 9 liiki.
Perekonna tüüpliik on Lonįcera caprif olĮum L.

LtlKIDE MÄÄRAMISE TABEL

t.

Ronipõõsad, Ülemised lehed paarikaupa kokku kasvanud ümmarguseks
'leheks, mida ļäbib vars: Õied männastena ülemiste lehtede kaenlas
4. Lõhnav kuslapuu Lonicera caprifolium L'

-

2'

Püstised põõsad. Ülemised įehed vabad, mitte kokku kasvanud. Õied
kahekaupa ühisel raol lehtede kaenlas
Kahe kõrvuti asetseva õie sigimikud lahus või ainult alusel teinetei-

sega kokku

: .

kasvanud

3

Kahe kõrvuti asetseva õie sigimikud täielikult teineteisega kokku kasvanud

l.

Balti lruslapuu - Lonįcera baĮtica Poj.
3. Lehed paljad. oied roosad kuni punakad, harveminį valkjad või val_
ged, väljastpoolt paljad. Sigimikud lahus' Ilupõõsas

2. Tatari

kuslapuu

_

Lonįcera tatarica L.

Lehed mõlemalt pinnalt pehmekarvased. Õied valged kuni kollakasval'

nii

seest- kui ka väljastpoolt pehmelt lühikarvased. Sigimikud
ainult alusel teineteisega kokku kasvanud
Lonįcera xgĮosteum L.
3. Ilarilik kuslapuu

ged,

-

l.

Lonįcera baįt'īcaL Poj. in Fl. URSS
Balti kuslapuu (portsmari)
_
23 49|. l95B. L. caeruįea,auct., non L. - Led. Fl. Ross. 2: 390. 1844_
1846, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 133. lB52;
L. caeruįeavar. aĮtaįca auct., non Pall.
Pēt. in Latv. fl. 4:293' 1959.
Lippm. in Acta Inst. et Horti Bot. Univ. Tart. 2 {3-.4): 194. 1931, in litt.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed II, n" 89. 1935 (sub L. coe'ruĮe'l
- var.
L.
aļtaįca Sweet). _ XnrrņoJlocTb 6anņnücķag,. (l07. joon.)
Ļ. Harunenud põõsas,0,5-l (l'5) m kõrge, ribadena lõheneva koorega;
noored oksad tihedate ja pehmete karvade tõttu haļlikad (karvad osalt
lühįkesed ning udejad, osalt pikemad ning peenikesed). Pungad enamastį

ühekaupa, harva 2- või 3-kaupa iilekuti. Abilehed tavaliselt puuduvad' Lehed

'

baļtįca (ļad. k.)

-

baļti' Baltimaadel kasvav

2t9

l07. joon. Balti kuslapuu (Lonicėra baĮtica}. (orig.}

2-5 cm, mitteõitsevatel okstel 6-7 cm pikad, piklik_äraspidimunajad või
elliptilised, tömbitipulised või lühidalt teritunud, kiilja alusega, sinakas_
rohelised või rohelised, alumiselt pinnalt heledamad, hõredalt karvased,
lühiripsmelise servaga; noored lehed (eriii alumiselt pinnalt) hallikad peh-

mete lidus karvade tõttu; leherootsud pehmekarvased,

2-5

mm pikad, mitte_

õitsevatel oksteļ pikemad (6-7 mm). Õied 2-kaupa ühisel raol lehtede
kaenlas; raod õitest lühemad, karvased, 2_.5 mm pikad. Tupp peidus kandelehekestest moodustunud kattes, 5 ebaselge tipmega, mis on paljad või
ainult äärtel karvased. Kroon lehterjas, nõrgalt kahehuuleline, väljastpoolt
lühikarvane, sageli ka näärmekafvane, 9_l4 mm pikk; krooni putk servise
suunas laienev, hõļmad munajad, tipu suunas ahenenud, putkest lühemad.
Õie kandeleht niitjas, 2,5-6 mm pikk, kandelehekestest moodustunud kattest
pikem, liht- ja ka näärmekarvane. Tolmukad krooni pikkused või pisut pike_
mad, kroonist väljaulatuvad. Emakakael kroonist pikem, ülemises osas
sageli karvane. Et kahe naaberõie sigimikud on täielikult kokku kasvanud,
sijs areneb liitvili (mari); rnarjad sinakasmustad, kerajad või pisut piklikud, haļlika kirmega, 7-*ll nrln pikad, kibeda maitsega (mittesöödavad).
Oitseb mais, juunis.
Märgadel ja soostuvatel puisniitudel ja madalsoodel teiste põõsaste
vahel, soostuvates kuuse-segametsades, lodumetsades ja võsastikes vabariigi mandriosas enam-vähem lubjarikasteļ kasvukohtadel. Sage territou_
riumi lääneosas, märksa harvemini esineb idaosas, puudub läänesaartel ja
mandri kaguosas (Eor) (l08. joon.). Kasvab sageli Carex DaaaĮĮiana.,
õ.
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l08. joon. Balti kuslapuu (LonĮcera baĮĮica) leiukohad Eestis. (K. Eichrvaldi järgi, täien
dustega.)

22Į

Schoenus ferrugĮneus'e, Carex hostįana kooslustes' kaaslasliikideks on pea_

miselt Mgrica gaĮe ja Saussurea alpina, harvemini Tof ieĮdia caĮgculata jt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas Karjala-Lapi (põhjalaiuse 64o_ni)
ja Laadoga-Ilmeni vaļdkonnas ning'Balti vabariikides; kasvab enamasti
soostunud kuuse-segametsades ja nende servadel, niisketel niitudel ja soodel põõsastikes, peamiselt 1ubjarikkal pinnasel. Skandinaavia kaguosas.
Majanduslik tähtsus. Hea meetaim.
L. caeruļea L. esineb Eesiist lõunapoolsematel aladel (NSV Liidus TagaĶarpaatias, kus on haruldane, ja väljaspool NSV Liitu peamiselt Euroopa
mäestikes kuni 2500 m kõrgusel).
Viimastel aastatel on Pärnu rajoonist A. Kurmi aiast kultuuris levima
hakanud lda-Aasiast pärinev sööd av kus l ap uu
- L. eduĮ,įs Turcz.
ex Freyn (L' caeruĮea var. eduį,įs Herd.). Liik sarnaneb balti kuslapuuga,
kuid erineb sellest peamiselt õiekroonist väljaulatuvate tolmukate, kitsamate kroonlehtede ning söödavate, maitselt sinikaid meenutavate viljade
poolest.

A2. Tatari kuslapuu - Lonįceratatarįca 'L.Sp.Pļ. l73. l753; Led. Fl'
Ross.2: 388. 1844-1846; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Irl. Miit.-Eur.6
(l):250. l9l8, in textu; Poj. in Fl' URSS 23:544. l95B; Pēt. in Latv. fl.
4:296.1959.
Xuuo.nocrr rarapcxar. (109. joon.)
h. Püstine, harunenud, lõheneva haļlika koorega põõsas, 1,5-2 (4) rn
kõrge; noored oksad kollakaspruunid, paljad või hõredalt karvased. Lehed
piklikmunajad, vahel süstjad,2,5-5 (7) cm pikad ja l_3 cm laiad, tömbį
või lühidalt teritunud tipuga, terveservalised, pealt tumerohelised, alt heļedamad ja sinakasrohelised, lühikeste paljaste rootsudega; enamasti on
lehed paljad, harva alumisel pinnal keskroo kohaļt hõredalt karvased ja
pisut ripsmelise servaga. Õied 2-kaupa pikemal ühisel raol peaaegu kõikide
lehtede kaenlas; raod õitest pikemad, püstised (l-3 cm). Tupp piklikkude
või koļmnurkjate tipmetega ja lühikese puikeosaga. Ķroon kahehuulelinc,
enamasti roosakas kuni punakas, harva valge, väljastpoolt paljas, umbes
|-2 cm pikk; krooni putkeosa servisest kuni 2 korda lühem, aluseļ märgatavaļt kotjalt ļaienenud, seestpoolt karvane. Kandeļeht kitsas, lineaalne,
paljas; kandelehekesed vabad, munajad kuni ümardunud, paljad, ümbritsevad sigimikku kurri pooleni. Tolmukad kroonist lühemad, tolmukaniidįd
aluseļ karvased. Emakakael kroonist lühem, kolmehõlmalise suudmegn,
karvane. Kahe naaberõie sigimikud ei ole kokku kasvanud. Marjad vabad'
punased, oranžid, harva koļįased, kerajad, 6_-8 mm pikad. Seemned väikesed, umbes 2 mm pikad, elliptilised.
Õitseb mais, juunis.
Ilupõõsana aedades ja parkides laialdaselt kultiveeritav. Parkides met_
sistub, kuid harva. Mullastiku suhtes vähenõudļik, lepib ka liivase pinna_
sega.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas Volga-Kaama valdkonnas,
Volga-Doni valdkonna põhjaosas ja Volga-taguses valdkonnas, Lääne_
'
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tatarįcd' (lad, k.) ,-_- tatari

W

a
l@. joon. Tatari kuslapuu (LonĮcera tatarica): o

_

oks viljadega (orig.),

Ö

_

noored viljad.

Siberis (peaaegu Jenissei jõeni) ja Kesk-Aasias; kasvab steppides, jõgede
orgudes ja lamminiitudel, metsaservadel, kõrgendike nõlvadeĮ ja põõsas_
tikes, moodustades sageli kogumikke. Väljaspool NSV Liitu Aasias (Džun_
gaarias ja Kašgaarias)'
Majanduslik tähtsus. Vana kultuurtaim; ilupõõsana laiaļdaselt levinud
kogu Euroopas, Ķaukaasias, Kesk-Aasias (linnades) ja Põhja-Ameerikas'
Kasvatatakse arvukate kultuurvormidena.
Tuntumad kuļtuurvormid on järgmised:
valged, keskmise Suurusega;
Ī. alba Veilļard
- õiedlehed
suuremad kui põhivormil, õied heĮeroosad
t. latifoĮia Loud.
tumedamate triipudega;
lehed väiksemad kūi põhivormiĮ, õied punased.
Ī. sįbįrįca Pers.

3'

-

Lonįcera xųlosteum 'L'Sp.P|. l74. 1753; Letl.
lB44-1846, p.p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

Harilik kuslapuu

Fl. Ross.2:388.
Liv- u. Curl' l32. lB52; Hayeket Hegi in Hegi, Iļlustr. Fl, Mitt.-Eur.6 (l):
252.l9l8, p.p.; Poj.in Fl. URSS 23:559. l95B; Pēt. in Latv. fl.4: 294. 1959.
_ Xnuo.ltocrl o6ķtķuoBeHHafl. (ll0. joon.)
Ļ. Püstine harunenud põõsas halli või lillakaspruuni koorega ja pisut
lookjalt kaardunud okstega, l-2 (3) m kõrge. Noored oksad rohekad
kuni punakad, peenikesed, pehmekarvased kuni paljad. Pungad karvade
tõttu hallid. Lehed laielliptilised kuni munajad või äraspidimunajad, 3-5
(6) cm pikad ja 2-4 cm ļaiad, lühidalt teritunud, terveservalised, pealmiselt pinnalt läiketud, hallikasrohelised, alumiselt pinnalt heledamad, halli,
kad või sinakasrohelised, pealt hõredalt, alt enamasti tugevamini karvased, vahel mõlemalt pinnalt karvasėd, ripsmelise servaga ja lühikeste

(3-B mm)

rootsudega, enamasti pehmekarvased, vahel ka näärmekarvased.

Õied kahekaupa umbes B*l5 mm pikkadel, vahel lühematel näärme' ja
lihtkarvastel raagudel. Tupe tipmed laiad, servadel ripsmelised, I mm
pikad. Kroon kahehuuleline, vaĮkjas kuni kollakasvaikjas, väljastpoolt kar-

l0-l5 mm pikk; putkeosa lühem kui servis; krooni aĮusel'ümardunud kotitaoline kasvund; ülemine huuĮ kuni į/ņ_ni
lõhestunud tömbitipuĮisteks laiadeks, peaaegu ümardunud' hõĮmadeks, altt'
mine huul piklik ning allapooļe käändunud; õiė kandeļeht lineaalne või
süstjas, pikalt teritunud, liht- ja näärmekarvane; kandelehekesed ümardrtnult munajad kuni ümardunud' enamasti vabad, harva alusel teineteisega
liitunud, väljastpoolt näärme-, harva ka lihtkarvased, r'ipsmelise servaga'
Toļgrukad umbes 2 mm pikad, kroonist lühemad, tolmukaniidid alusel karvased. Emakakael tolmukatest ļühem, karvane. Kahe naaberõie näärmekarvased sigimikud ainuļt alusel teineteisega kokku kasvanud. Viļjad (marjad) enamasti tumepunased, harva kollakad, kerajad, 6-9 mm pikad,
klaasja läikega, alusel omavahel kokku kasvanud. Seemned lapikud, umbes
2-3 mm pikad ja 2-2,5 mm laiad.
vane, seestpoolt tihedalt karvane,

l
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Kreekakeeļsetest sõnadest xgĮon *- puu, osteor

_'jalg, luu; puit on luukõva.

N

\
ļ

,ļ

b

a

!Į0. joon. Harilik kuslapuLr (Lonicera xgĮosteum): a

_

õitsev oks,

l

c _ sigimikkepidi kokkukasvanud õied' (a ja b _ orig')

į5 Eestį NSV fįoora

viljadega oks.

Õitseb mais, juunis.
Parema pinnasega kuusikutes ja kuuse-segametsades, puisniitudel põõsastikes, klindialuses lehtmetsas ja paekalda järsul nõlval, kadastikes ja
ka rannavallidel. Eelistab kuiva pinnast, esineb ka klibul. Sage kogu teriitooriumil. Tihti kasvab koos Ribes aĮpinum'i, R. pubescens'i, Daphne mezereum'i jt. põõsastega.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- (alates Karjala-Lapi vald_
konna lõunaosast ja Dvinaa-Petšoora valdkonnast), kesk_ ja lõunavööndis (Moldaavias, Alam-Doni valdkonna kirdeosas), Lääne-Siberis; kasvalr,
sega' ja okasmetsade põõsarindes koostisliigina, põõsastikes jõekallastel:
ja kuristikkudes. Peaaegu kogu Euroopas (alates Lõuna-Skandinaaviast;:
Kreekas puudub), Põhja-Aafrikas. Euroopa mägedes 2000 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Meetaim. Marjad on lahtįstava toimega.
Eestis esinevad peale tüüpvormi (f. xųĮosteum) veel järgmised:
_ lehed alumiselt pinnalt hõredalt karvased;
Ī. molĮįs Reg.
pinnalt tihedaļt pehmekarvased;
- lehed mõļemalt
Ī. l.utea Reichenb.
marjad kollased.
Ī. tlulgaris Reg.

Aņ.

-

Lõhnav kuslapuu _- Lonįcera caprifoĮium, L. Sp. Pl' l73. 1753;:
Led. Fl. Ross.2: 3B7' |844-l846; Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt'Eur.6 (l):261. 19lB; Poj. in Fl. URSS 23 570. l95B; Pēt. in t,atv. fl.4:
297. 1959.
- XnuonocTb ĀyĮįIHcTan, ranpncpo"nl. (lll. joorr')
h Väįnduva varrega harunev põõsas, kuni 4 m (kodumaal kuni 6 m)
kõrge; oksad kollakas- või hallikaspruuni koorega; noored oksad roheltacl,
vahel ļilļakasrohelised, paljad või enam_vähem karvased. Pungad piklil<_
' munajad, teravatipulised, arvukate soomustega. Lehed el1iptilised või munajad, vahel ümardunud, tömbitipulised, paljad, noorena mõnikord alumisell
pinnal pikkade ļidus karvadega, pealt tume-, alt sinakasroheļised, (3) 4_
8 (l0) cm pikad ja (2) 3-6 cm laiad; alumised oksaļehecį ahenenud alu_
sega ja ļühikese rootsuga, keskmised varrelehed alusel kahekaupa kokku.
kasvanud, üļemised lehed (l või 2 paari) täielikult kokku kasvanud, mo,.l_
dustades ümardunud või laia labaga lehe, mida läbib vars. Õied lõlrnavad,
enamasti 6- (l0-) kaupa männases ülemiste kokkukasvanud lehtede kaenlas,
raotud. Kandeļehekesed väikesed, munajad, vabad, vahel puuduvad" Tupe
tipmed umbes l mm pikad, paljad või näärmekarvase servaga. Kroon kol_
lakasvalge, vahel väljastpoolt roosakas või punakas, 3-6 cm pikk, kahehuuleļine, väljastpoolt hõredalt liht_, vahel ka näärmekarvane, servisest.
pisut pil<ema, seestpoolt palja putkega; ülemine huul lõhestunud, hõlmade.
ülemine osa talrapoole käändunud, alumine huul piklik, lookjalt allapooie.
pöördunud. Tolnrukad ja emakakael paljad. Marjad 6-8 mm pikad, vabad,punased, ellipsoidsed. seemned lamekumerad, umbes 4 mm pikad, peene-.
teralise pinnaga.
Õitseb juulis, augustis.

l
226

Ladinākeelsetest sõnadest capra

_

kits, |oĮium

_

leht.

a

b

c

ilr

joon. Lõhnav kuslapuu (Lonicera caprifolĮum)i a * õitsev võrse,
võrse, c _- steriilne võrse rootsuliste lehtedega. (orig')
t5r

ü_

viljadega

Kultiveeritakse ilupõõsana aedades, sageli vääntaimena rnajade ja
aiamajakeste seintel.
Üldlevik. NSV Liidus Kaukaasias, kus kasvab metsalagendikel ja -sei-_
vadel. Kesk-Euroopa lõunaosas ja Lõuna-Euroopas, metsistunult ka Kesk_
Euroopas (Saksa DV_s ja FV-s, Inglismaal, Prantsusmaal, Belgias, Šveit
sis).
Majanduslik tähtsus. NSV LiidLr lõunarajoonides ja Euroopas kultiveeritakse laialdaselt ilupõõsana. Hea meetaim.
Kultuuris on Eestis suhteliseļt sagedanrad veeĮ järgrrised 1iigicĮ: a lp

i

kuslapuu - L. aĮpigenaL', Alberti kuslapuu - L. Aįbertįį
Reg., kühmõieline kuslapuu
L. gibbifĮora (Rupr.) Dipp.,
peitõie1ine kuslapr-ru - L' įnaoļucrata Banks ex Spreng.' Rup_
rechti kuslapuu - L. Ruprechtiarra Ęeg., petlik kuslapuu
L. X notha Zab. ja väänduv kuslapuu
L. pericĮgrnõnum -L.
Kuslapuuliste teistest perekondadest kuļtiveeritakse harvemini k o l kv i t
siat _ KoĮkaįtzįa amabiįįs Graebn., teravalehist diervillat _Dįeraįįįa sessiĮifoĮia Brrckl., kanada diervilļ at
D. lonįceraMiI!',
jaapani veigelat - lleigela japonica Tlrunb. -fDieraiĮĮa ļaponica
-

(Thunb.) DC.l jt.

2.

Sugukond madaralised -_ Rubįaceae.Ittss.ļ

Ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed (Eesti NSV tingirnustes), enamasįi
aga poolpõõsad või puud, ka ļiaarrid (subtroopilistel ja troopilistel aļadel).
Lehed enamasti lihtsad ja terved, vastakud, koos lehtede vahel asetsevate
lehekujuliste abilelrtedega 4-B- (l0-) kaupa männases' Lehti, mille kaenlas arenevad pungad või võrsed, peetakse pärislehtedeks, teisi aga abileh_
tedeks. oied on väikesed, tähekujulised, mõlemasugulised, korrapärased,
asetsevad harva üksikult, enamasti aga poolsarikatena, mis omakorda on
koondunud hõredateks kuni tihedateks pöörisjateks või kaenlasisesteks õisįkuteks. Õiekate kaheli. Tupp on sigimikuga kokl<u kasvanud, tupe tipmeiti
4 või 5 (6), enamasti vabad, sageli aga väga väikesed või kitsaks servaks
redutseerunud. Õiekroon lehterjas või ratasjas, lühikese või pikema putkeosaga' servis 3_-5 (6) hõlmaga. Toļmukad, milļe arv vastab krooni hõlmade
arvule, kinnituvad putkeosale ning vahelduvad krooni hõlmadega. Sigimik
alumine, enamasti kahest viljalehest, kahe-, harva neljapesaiine, igas pesas
enamasti üks, harva mitu anatroopset seemnealget. Emakakael niitjas, ülemises osas kahejagune ja enamasti ka kahe ümmarguse, harva peaaegu
täiesti kokkukasvanud suudmega. Vili
- enamasti kaksikpähklike Ilagu_
neb sageli kaheks osaviljaks
merikarbiks (mericarpium)1, harvemini
- vahel pähkel (sigimiku
luuviljataoline (perekond Rubīa'1,
teise pesa recįuiseerumise tõttu) või kahepesaļine kupar'

I
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Koostanud

S

Talts

Sugukond hõlmab umbes 400 perekonda; neisse kuulub rile 5000 liigi"
mis on levinud kogu maakeral; enamik liike esineb aga kummagi poolkera
troopilistel aļadel. Troopikas ja lähistroopikas on ļevinud peamiselt puittaimed (põõsad ja puud), parasvöötnres levinud liigid aga kuuluvad eranditult rohttaimede hulka (triibus GaĮieae'1'
NSV Liidu fļooras esineb maclaraļisi l2 perekonda, neist Eestis kaks,
kolmaņda perekonna (Sherardia) esindajat leidub harva juhusliku tulnukana.
MajandusĮikuļt tähtsatest ja üļdtuntrrcļ kasuliļ<kudest tairnedest kuuluvad sugukonda troopilisest Ameerikast pärirrevad kiinapuud (perekond
Cįnchona liigid, näit. C. calisaųa Wedd., C' succįrubra Pav. jt., mis anna_
vad alkaloidi kiniini sisaltiavat kiinakoort) ja kohvipuud (Coffea), niille
liikidest on tähtsam ad C. arabicaL. (araabia kohvipuu) ja C. įįberįcaBu|L
Kohvipuud pärinevad troopilisest Aafrikast, käesoļevaļ ajal aga kultiveeritakse neid laiaidaselt kogu maailma troopilistel aladel, eriti Brasiilias.
Lõunamaadel levinud perekonna Rubįa nritmed esindajad, eriti R. tįnctorunt'
L. (harilik punavärvik, krapp), sisaldavad punast värvainet alisariini (antratseeni derivaati) . R' tįnctorula kuuļub väga vanade kuļtuurtaimede hulka"
Seda põõsast kultiveerisid juba vanaaja1 Ees- ja Kesk-Aasia rahvad, samuti
ka kreeklased ja roomļased. Hiljem levis ta ļ<uļtuurtaimena Euroopas ja
mujal. Pär'asi sünteeiilise alisariini leirrtamist 1anges punavärviku tähtsus
kultuurtainrena tunduvalt; käesoleval ajal on tal ainult kohalik tähtsus
Afganistanis ja Ees-Aasias. Enamik Eestis levinud GaĮiunti ja AsperuĮa
liike (eriti G. moĮĮugo ja A. tinctorlo) sisaldavad juurtes värvainet, mida
varem kasutati riide värvimiseks.
Rubįaceae sugukonnas sisaldavad aikaloide triibriste Cinchon'eae ja
Coffeae esindajad, seega kuuluvad nad spetsialiseerunud ainevahetusega ja
fülogeneetiliselt vanemate taimerühmade huika (liikides Coffea arabica'
C. įįberįcajt. esinerl kofeiin ei kuulu alkaloidide hulka, vaid on puriini der!vaat). Parasvöötmes levinucl triibuse Galįeae esindajaid tuleb pidada fülogeneetiliselt nooremaks ja progressiivselt arenevaļ<s rįihmaks, kuna nad ei
sisaļda spetsialiseerunud aitlevahetusele karakteerseid produkte (Blagoveštšenski' l950).

pEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEĮ-

l.

Tupp kuue selgesti eristatava tipmega. Õiekroon lehterias, roosa või
helelilla
ļ. perekond madarik Sherardįa L-

-

2'

Tupe tipmed vaevalt märgatavad või peaaegu puuduvad. Õiekroon leh2
terjas kuni kelļukjas või ratasjas, valge, kollane, harva roosa

Õiekroon rata

sj

as' l ame'

vä

ga'un'5:TJ:llilJ

ThĮ !:2'"r;I^T

"

Õiekroon lehterjas kuni kelļukjas, selgesti eristatava putkeosaga, mis
on krooni hõlmade pikkune, valge, harva pisut punakas
2' perekond varjulill AsperuĮa L-

-
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l. perekorrd madarik
L. Sp. Pl.

*

SherardįaI L.

102. 1753,

Üheaastased rohttaimed laiuvate, sageli lamavate vartega. Lehed 2 talbjad ja süstjad, asetsevad varrel männasena. Õied peajates õįsikutes, mida
ümbritseb aluseļ kokkukasvanud kate. Tupp 6 eristatava tipmega. Ķroon
lehterjas, servis neljajagune, krooni hõlmad tipul lisemeta. Tolmukaid 4'
Emakakael kahejagune, ümmarguste suudmetega. Vili * kaksikpähklike.
Monotüüpne perekond.

* l. Madarik Sherardįa aruensįs, L. Sp. Pl. l02. l753; Led. Fl. Ross
- I{ayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fl. ivlitt._Eur.6 (l):
2:396. 1844-1846;
l97. l9l8; Lincz. in Fl. URSS 23: l76. l95B: Bumb. in Latv. ĪI.4:273.L959.

*

Xepap4Į{fl, no/ĮeBari.

(ll2'

joon.)

b

a

l12. joon' Madarik (SherardĮa aruensis)i
(orig.)'

Ö

_

a _- õįtsev

taim

õis.

l Inglise botaaniku William Sherardi (l659-l72B) jįrgi'
2 Kogu Gaįįeae trįįbuse ulatuses käsįtleįakse abįIehti koos pārislehtedega
r
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aruensįs (lad. k.)

_

põld-, põllu-, põllul kasvav.

g. Juur niitjas. Varred

aļusest alates harunenud, lamavad kuni tõusvad, neljakandiļised, kantidel karedakarvased, 5-30 cm kõrged. Leherį
teravatipulised, nende alumine pind pearoo kohal ja serval karedakarvane;
aļumised lehed talbjad või äraspidimunajad, -kaupa männases, üļemised
lehed siistjad või piklikud, enamasti 6-kaupa männases. Õied väheseõielistes tipmistes peajates ebasarikates, mida ümbritseb B-l0 karedast leheke]sest koosnev ja õitest pisut pikem kate. Tupe tipmed väiļ<esed, süstjad, kar'vased. Kroon lehterjas, neljatine, hõlmadest palju pikema putkeosaga, hele"lilla või roosa, 4-5 mm pikk. Vili laguneb tavaļiseļt kaheks osaviljaks,
:milIe. küljes tupe tipmed püsima jäävad.
Oitseb mais, juunis.
Eestis kogutuā kord Võrus umbrohuna aiast ja hiljuti Tartu ligidal,
Tähtveres, prügimäelt. Eeļistab savikat ja lubjarikast pinnast. Juhuslik, väga
haruldane tulnukas. ( I 13. joon.)
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ll3. joon. Madariku (Sherardia

aruensis'1 leiukohad Eestis.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- (alates Ķarjala-Lapi valdkonna lõunaosast) ja lõunavööndis ning Kaukaasias, kus kasvab metsalagendikel, kuivadel nõlvadel, sageli aga umbrohuna põldudeĮ ja aedades"
Peaaegu kogu Euroopas (alates Lõuna-Skandinaaviast), Põhja-Aafrikas,
'Väike-Aasias, lraanis; tulnukana Põhja-Ameerikas. Levib ruderaaltaimena,
leviku keskpunkt asub Vahemeremaadel.
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2.

perekond varjįllill
Asperula I L
L. Sp. Pl. l03. ļ753.

Enamasti mitmeaastased, vahel üheaastasecļ rohttaimed, mille varredl

alusel sageli puituvad. Lehed munajad kuni lineaalsed,

enamasti

4*-l0-kaupa männases, harva vastakud. Õied väikesed' mõlemasugulised,
korrapärased, kandelehtedega, peajate või sarikjate õisikuiena, mis omakorda on koondunud pöörisjateks õisikuteks. Tupe tipmed puuduvad või on
(arvult 3-6) raskesti eristatavad. Kroon lehterjas või kellukjas, hästi eristatava putkeosaga, 3-5-jagune' enalĪlasti aga 4 hõlmaga; krooni hõimad
enamasti putke pikkused või pisut pikemad. Tolmukad kinnituvad putkeosale, nende arv vastab krooni hõlmade arvule. Sigimik alumine, kahepesaline. Emakakael kahejagune, ümardunud suudmetega. Vili -- pisut nahkjas paljas või karvane kaksikpähklike, mis laguneb kaheks poolkerajaks
osaviljaks. Seemned on viljakestaga kokku kasvanucį.
Perekonda kuulub umbes 200 liiki, mis on levir-rud peamiselt Euroopas.
ja Aasias, eriti aga Vahemeremaadeļ.
NSV Liidus esineb 89 liiki; Eesti loodusliku floora koosseisu kuulub.
neist 3 liiki.
Perekonna tiiüpliik on AsperuĮa odorata L'

Ll|KIDE MÄÄRAļĮĮISE TABEL

ļ.

Vars allapooļe suunatud ogakeste tõttu kare
4. Oja-varjulill
Asperuįa rįuaįįs Sibth. et Srniih;

2'

Vars

siļe

-

2

Lehed 6-B-kaupa männases, alumised lehed mõlajad või süstjad, 7l5 mm laiad. Õied valged. Viljad tihedate harjasjate karvadega
l. Lõhnav varjulill AsperuĮa odorata L'.

-

Lehed 4-6-kaupa männases, sageli ka osalt 2-kaupa (vastakud); vähe-

3'

malt ülemised lehed lineaalsed, kitsad, kuni 2 mm laiad
31
Kõik lehed ļineaalsed, 4_6_kaupa männases. Kroon valge, kolmejagune"
Asperula įįnctorįa L'
3. Värv-varjulill

-

Keskmised ja ülemised lehed lineaalsed, 4-6-kaupa männases, vahel
osalt vastakud, alumised lehed elliptilised, õitsemisajaks sageli kuivanud, enamasti 4-kaupa männases. Kroon roosakas või heleļilla kunį
valge, neljajagune
2' Ęoosakas varjulill AsperuĮa cųnanchica L.'

-

ļ.

sektsioon Asperula'
Pob. in Fl. URSS 23: 2l7. 195B.
- Trįchocarpae
_ Õisik tipmine. Kroon neljahõlmaline,
lühikese, kroonlehtede pikkuse võį
neist lühema putkega. Lehed 4_l0_kaupa.

I AsperuĮa (lad. k.) vähendusvorm sõnast asper
on enam_vāhem karedad ļehed.
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-

kare; varjulille paljudel liikide&

AsperuĮa odorata' L. Sp. pi. l03. 1753; Led.
I-õhnav varjulill
trļ' Ross. 2: 400. įB44-l846; Wiecl. et 'vVeb' Beschr. phan. Gew' Esth-, Livu' Curļ.85. lB52; Hayek et Hegi irr Hegi' Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (1):20l.
__
l9ļB; Pob. in Fl. URSS 23:2I7.1958; Bumb. in Latv. ĪI.4:274. 1959.
Galįum odoratum (L.) Scop. Fl. Carn. ed. 2. 1 : |05. 1772; Ehrend. in Rothnt'
Exkursionsfl. Krit. Ergänzungsb. 302. l963. - Exs.: K. Eichw. Eesti 'tainred
IV, n" 176. 1939. . - i{cnressxN 4yurucrltfi. (114' joon.) /
roomaV, peenike,
4. Taim kumariini lõhnaga, eriti närtsinult. Risoom
ja läikiv (välja
paljas
neljakandiline,
harunemata,
püstine,
lrarunenud. Vars
(9-)
kaupa män4-BLehed
kõrge.
(50)
cm
arvatud sõļmekoūad), l5-4O
terveservalised,
ja
laiad,
7--15 mm
nases, keskmiseit 3-4 (5) cm pikad
enamasti lühiogajalt teritunucl; servaļ, sageli ļia lehe alun-iisei pinnal roo
kohal hõredacl ülespoole suunatud harjased; vahel ka mõlerrral pinnal hajusad 1iclus lühikarvad; leļ-rtede alusel lįihikestest harjastest rõngas; alumised
leherl piklik-äraspidimunajad või talbjad' keskmised ja ülemised enamasįi
süstjaā kuni piklikud; vahel kõik leļred piklik-äraspidimunajad. Õied pooisariįates (ebasarikates), mis on koondunud hõredaks tipmiseks, harkjalt
l<aheli või ļ<olmeli harunenud õisikuks; õieraocl kroonisi pikemad ja, samuti

l.

nagu õisikuraag, paljad. Kõrglehed õisiku alusel (arvult 4_6) väikesed,.
süūiad, õisiku lrarunemiskohtadel peaaegu l-rarjasjad, asetsevad 2-kalpa'
Kroān vaļge, 4-6 mm läbimõõdus, lehterjas, servisest lühema putkeosagį,
4 pikliku, tömbi, sisemiseļ küljel peeneli urlemeļise hõlmaga. Tolmukad
kroonist väljaulatuvad, lüļrikeste, tolntukottide pikkuste niitidega. Emaka_
kael lühike' peidus krooni putkeosas, kahejagune, ümmarguste suudmetega'
Üksikud osaviljad on kerajad, 2_-3 (4) rnm ļäbimõõdus, tihedate haakjate
harjasjate karvadega.
Õitseb mais ja juunis.
Eestis kasvab varjukates, lopsakates, parasniisketes huumusrikastes
kuuse-segametsades (ialukuusikutes) ja laialehistes metsades (paekalda
järsul veįrul, Soosaarteļ, ka tammikutes), harvemini lepikutes ja puisnii_
Įudel põõsasl.ikes. FIajusalt kogu territooriumil; kohati sage, näit. piki põh_
territooiaranniku paekallast, Alutagusei ja Lahkme-Eesti valdkonnas;
ka vall_
joon.)
Saļukuusikutes,
(t15.
harvemini.
esineb
keskįsades
riumi
rohu*
kus
leļrtmetsades,
tammerika,stes
aga
eriti
seljakutel asuvais metsades,
kooslus'
officinolįs'e
Puįmonaria
rindes sageli esineb Hepatica nobįįįs kasvab AsperuĮa odorata koos liiļ<idega' nagu Lathgrus oernĮļS' Vįoįa mįra'
bįįįs, Actaea spicata, GaļeobdoĮon Įuteum, Sanįcuļa europaea, Stelįarįa
hoįostea, Meįįca nį)'tans, Mįįįum effusum jt. Paekaldaaluses lehtmetsas
kaasnevad Asperula odorata'ga enamasti Mercurįalts perennįs' PoĮggonutn
m.ulti|Įorunt, Cardamine buĮbif era, CampanuĮa tracheĮium, EpiĮobĮum mort'tanunljt. liigid. Varjulembene taim; eelistab nõrgalt happelist pinnast. Esi_
neb sageli hulgaliselt, rroodustades puhaskogumikke.
Üldlevįk. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas alates DvinaaPetšoora valdkonna lõunaosast (puudub Karjalas ja LapirrraaI), Kaukaa_

I

odorata (lad' k.)

--

lõhnav
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l14. joon. Lõhnav varjulill (AsperuĮa odorata); a *^ õitsev tainr,
viljadega taime irlenrine osa' d _ õis pikilõikes, d *- viljad. (a ia
orig.)

b ._b*
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ll5. joon. Lõįinava varjulille (AsperuĮa odorata) ļeiukohad Eestis.
sias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas ja Kesk-Aasias; kasvab varjurikastes
okas- ja lehtmetsades. Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas (kus
esineb pöögimetsade karaktertaimena), Vahemeremaadel, Väike-Aasias,
Põhja_Iraanis, Jaapanis ja Hiinas; tulnukana ka Põhja-Ameerikas. Euroopa
mägedes l600-ls00 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Kumariini (CreHooa) sisalduse tõttu, eriti õites,
kasutatakse teatavate alkohoolsete jookide maitsestamiseks ja tubakatoodete aromatiseerimiseks. Hea meetaim.
Teisendina eraldatakse Eestis peale var. odorata
kõik lehed piklik-äraspidimunajad, aļuse suunas
var. ĮatifoĮia Marss.
ahenenud. Teisend pole Eestis haruldane ja esineb koos liigi tüüpiliste esiadajatega; on kogutud näit. Kärde mägedest, põhjarannikul (klindil) Meri:
külast ja mujalt.
2. sektsioon Cgnanchia DC. Prodr' 4:582' lB30, p' p' - Õisik *_ dih-.
haasium, kujult mitmesugune (pöörisjas, kännasjas või peaaegu peajas)oied sageli harude tippudel enanr-vähem tihedais kimpudes, ümbritsetutl
kõrglehtedest. Tupp mõnikord ebaselgete, harva pikemate tipmetega. Kroon
lehterjas või putkjas_lehterjas, roosa' lilļa, helesinine, valkjas või kollakas,
neljajagune, hõlmadest ļühema või nendega peaaegu ühepikkuse putkega.
Viljad kortsulised, harva peaaegu siļedad. Lehed lineaalsed, enamasti
4-kaupa männases.
Sektsioorri kuulub üle ļ00 Įiigi, mis on levinud VahemeremaadeĮ ja

nende naabruses.
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l16. joon. Roosakas varjulill (Aspėrula cgnanchĮca): a
c
vili.

-

_

õitsev taim (orig.), Ö

-

õis,

2. Ęoosakas varjulill -_ AsperuĮa cųnanchicaI L. Sp. Pl. l04. l753;
Led. Fl. Ross.2: 398. 1844-1846, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 85. 1852, in textu; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur.6 (l):204. l91B; Klok. in F'ļ. URSS 23:224. l95B. _ f,cnaeuuzt<
posonarltü. (l l6. joon.)
4, Risoom peenike, harunenud, Varsi mitu, nad on peenikesed, enamasti tõusvad, kuni 30 (50) crr kõrged, umbes keskpaigast alates harune_
nud, aļumises oSaS lühikarvased ja karedad, ülemises osas paljad. Alumi_
sed lehed elliptilised kuni äraspidimunajad, enamasti 4-kaupa männases,
2-6 mm pikad ja kuni 2 (3) mm laiad, karedate servadega, õitsemisajalis
:sa$eĮi kuivanud; keskmised ja ülemised lehed lineaalsed, 4_, sageli ka 2_
kaupa (vastakud) männases, Į-3 (5) cm pikad ja kuni 2 mm laiad, pisut
sissepöördunud siledate servadega ja lühikese ogaotsaga, enamasti sõlme_
vahedest lühemad. oied tipmises pöörisjas õisikus, 2-3 mm pikkusiel raa_
gudel. Kõrglehed õisikrr alusel ja õisiku harunemiskohtadel lineaalsüstjad,
umbes 2,5 mm pikad. Õiekroon puikjas, lehterjas, heleroosakas. kuni valge,
umbes 3,5-4,5 mm pikk, servis neljajagune, väljastpoolt tihedalt peenekarvaste, lühidalt teritunud hõlmadega' Emakakaeļ kahejagune. osaviljad
umbes 2,5 mm pikad, konarliku välispinnaga.
Õitseb juulis, augustis.
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ll7. joon. Roosaka varjulille {AsperuĮa cgnanchica) naturaļisatsįoon Eestis

ļ

ancheįn
Kreekakeeļsetest sõnadest hgon
- koer,
kasutati taime koerte kurgutõve (kgnanche'1
ravimiseks.

-

kāgistama, tapma; vanasįį
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Eesti NSV-s kogutud Jõgeva rajoonis Kärdes (Emed), nn. Kärde mäge_
dest, kus kasvas küngaste lõunapoolsetel nõļvadel, kuļtuurist metsistunuįt
(naturaliseerunult) (ll7. joon.). Eelistab kuiva, päilresepaistelist ning lubjarikka pinnasega kasvukohta.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa keskvööndi lõuna- ja lõunavööndi
põhjarajoonides; kasvab kuivadel niitudeļ ja steppides ning hõredal.e
metsade lagendikkudel ja nende servadeļ' Kesk_Euroopas (Austrias,
Ungaris ja Poolas).

3. sektsioon Gaįįoįdeae DC. Prodr' 4: 5B5' l830, p. P. - Kroon lühikellukjas, valge. Emakasuudmed ümmargused. Lehed niitjacl, lineaalsed ja
süstjad kuni munajassüstjad. Varred nõrgalt harunenud või harunemata3. Värv-varjulill - Asperu'Įa tįnctorįa t L. Sp. Pl. l04. 1753; Led. Fļ'
Ross.2:398. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan' Gew. Esth-, Livu. Curl.85. 1852; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (1):203.
l9l8; Pob. in Fl. URSS 23:272, l95B; Bumb. in Latv. Īļ.4:275' 1959. _"
Gaįįum tįncļorįum (I-.) Scop' Fl. Carn. ed. 2. t: 10l. |772. - Exs.: K. Eichrv.
fcmeggnķ ķpacg,ĪIbrĮblü. (llB' joon.)
Eesti taimed IV, no l75, |75a.1939.
4. Risoom roomav, peenike, harunenud, oranžikas. Vars püstine või
tõusev, neljakandiline, paljas, püstiste külgharudega, 20_50 (60) cm
kõrge. Lehecl kitsaslineaaļsed, 2-3 (4) cm pikad ja |-2 (4) mm laiad,
aļuse suunas ahenenud, ühe rooga' ogaja tipuga, pisut tagasipöördunud
servaga, paljad; alumisecį ļehed erineva pikkusega, 4-6-kaupa männases,
ūlemised lehed enamasti 4-kaupa. Õied 3-6-kaupa poolsarikates, mis on
koondunud hõredaks tipmiseks ja mitmeli lrarkjalt harunenud õisikuks; õisi_
kud pikkadel raagudel. Kõrglehed õisikus enamasti 2'kalpa, väikesed, paljad,2-3 mm pikad' Õiekroon putkjas-.lehterjas, 3-4 mm pikk, valge, setvis kolme_, harva neljajagune, selle hõlmad iipul ümardunud; õieputk
servise pil<kune või pikem. Tolmukaid enamasti 3, harva 4' tolmul<otid niitidest pikemad. Emakakael lühike, kahejagurre, kahe ümmarguse suudmega.
osaviljad ümmargused, kuni 2 mm pikad, paljad, pinnalt kortsuĮised; sageli
areneb üksainus osavili.
Õitseb juunis, juulis.
Loodudeļ, kuivadel niitudel ja puisniitudeļ, loomännikutes, paeklibustel
rannavalļidel, ka teeservadel; peamiselt Eesti loodeosas ja Įäänesaart.:l
(Emoc, Emor, Einf; Emb lääneosa), kus on tavaļine ja sage liik. Vald_
kondades Esup ja Emed on teada vaid vähesed või üksikud leiukohad, mujal
puudub. (ll9. joon.) Eeļistab lubjarikkaid, eriti madalapõhjalisi rähkmul_
āadega kasvukohti, lubjarikkal moreenpinnasel ja liivastel ļ<ohtadel on
haruūasem. Lubja_ ja kuivalembene taim. Loode-Eesti valdkorrna (Einf)
loodudel, kus värv-varjulill on karakteersemaid liike, kaasnevad temaga
Thgmus serpglĮum, Gaįiumųerįļm' G. boreaĮe, Hįeracįum piĮoseĮĮa, PimpĻ
neīĮa saxifraga, Helianthemurn nummuĮarium, Cįrsįum acauĮe, Phleum
phĮeoides, FiĮipenduĮa ųulgarįs, Fragaria aįrįdįs, TrifoĮium montanum,
I

tįnctorįa (lad' k,) ** vārvįmiseks kasutatav' värvainet sisaldav; sõnasļ tįnctor '*

värvija.
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a

l18' joon. Värv_varjulill (AsperuĮa tĮnctoria): a ja b
(orig.), c

*

vilikond' d

*

_

õie diagramm.

õitsevad taimed

D.

I

a
o

.:?
a

.į

į

į

a

t

ll9. joon. Värv_varjulille

{AsperuĮa tinctoria| leiukohad Eestis'

Sesl.erįa coeruįea jt. Loonrännikus esineb ta Pįnus sįįaestris - Geranįun
AsperuĮa tįnctorį.a koosluse ļiikmena. Saaremaa lääneosas
sanguįneurn

paeįlibust rannavallidel kohati ļevinud männimetsades esineb A' tinctorįa
nende alustaimkattes, kus temaga koos kasvavad Sesįerįa coeruįea, Anemone sųĮaestrįs, Galįunl mollugo, Geranium sanguineuln, FiĮipenduļa uu!garįS, Ranuncuįus poĮųanthentus, Melįca nutans' Epipactis atrorubens jl.
liigid.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas kesk- ja lõunavööndis (puudub
Krimmi poolsaarel), Lääne-Siberis; kasvab kuivadel niitudeļ, steppides,
ja
hõredates männinretsades ja metsaĮagendikel. Skandinaavias, Keskatlantilises Euroopas. Euroopa mägedes 1000 m kõrguseni'
Majanduslik tähtsus. Juured sisaldavad punakai värvainet'
4. oja-varjulill __ AsperuĮa riaaįįs ' Sibth. et Smith, Prodr. Fl. Gr. l:
.87. l806; Pob. in F'ļ' URSS 23:274' l958. _ A' aparine auct,, non Marsch._
Led. Fl. Ross. 2: 40l. |B44_l846, p. p. - Exs.: K. Eichw. Eestļ taiBieb.
flcueuuux npnpyueüHuü. (l20' joon')
-med IV, no |77.1939'
nõrk, lamav kuni
4 Risoom roomav, peenike, punakaspruun. Varssuunatud
ogakeste
tõusĮv, harunenud, neljakandiline, kantidel allapoole
pikliksüstjad,
süstjad
või
pikk.
Lehed
(l00)
cnr
tõttu haakuv, (30) 50-70
6-B_kaupa männases, terveservalised, ogaja tipuga, ahenenud alusega.
keskmiselt 2--3,5 cm pikad ja 5-6 mm laiad; keskrool ja serval, vaheļ ka
1
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rfucĮįs (ļad' k.)

-

jõgi-, jõe_, jõekaldal kasvav

-W

b

a
t20. joorr. oja-varjulilI (AsperuĮa' riua/is1; rr - õitsev taim, b - r,iļjadega įaime ülemine
vili' (ru ja & orig.)
osa, c-* õis, d

-

l6 Eesti NSV lloora

lehe pealmisel pinnal hajusad allapoole suunatud ogakesed. Õied väikesed,.
3-6-kaupa poolsarikatės, mis moodustavad tipmise, mitmeli harkjalt haru'
nenud pöörisja õisiku; õisikuraod karedad, lehtedest palju pikemad. Õie_
raod paljad, õie pikkused või lühemad. Kandelehed enamąsti üksikult, ka
mitte iga õie alusel, piklikud, l,5_3 mm pikad ja l mm laiad, teised kõrg'
lehed õisikus 4-kaupa männases või vastakud. Kroon valge, 2_2,5 mm pikk,
kellukjas, lühikese putkeosaga' servis neljajagune, selle hõlmade tipu,l
ümardunud ja sissepoole käändunud. Toļmukad kroonist väljaulatuvad,
nende niidid ümmargustest tolmukottidest mitu korda pikemad. Emakakaeį
lühike, putkeosas peidus, tipul pisut kaheks harunenud. Vili umbes 2 mnr
pikk ja lai, paljas, krobelise pinnaga; sageli areneb üksainus osavili.
Õitseb juulis, augustis.
Esineb ojade ja jõgede kaldail, luhtadel, kaldavõsastikes, jõesaartel, k.l'
kraaviservadel põõsastikes, peamiselt Eesti idaosas, kust liik on tunginud
Kesk-Eesti aļadele (Eor, Emed ja Eint); senistel andmetel mujal puudub'
Üļdiselt võrdļenrisi haruldane liik, kuid näit' Põļtsamaa jõe ja Pedja jõe
basseinis kohati sage' (l2l. joon.) Mainitud jõgede luhtadel eelistab taim
tugevama settega alasid, kasvades rtii parasniisketel kaļdavaļlidel kui ka
jõesängi märgadel rrõlvadeļ. Esineb siin sagedamini Descltampsia caespi'
tosa Agrostis stoĮonifera assotsiatsioonis ja Deschampsia caespitosa ._ Festuca rubra assotsiatsiooni Poa trįaįaįįs'e variandis, harvemini.
teistes kooslustes.

l2l'
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joon. oja-varjulille (AsperuĮa riaaĮis'1 ļeiukohad Eestis.

Eesti mandriosas on oja-varjulille areaali loodepiir. Leiukohad väikesel
saarel Pärnu jões Tori ja Vändra vahel, nn. Tahkuse lüüsil (Eint), on Eestis kõige läänepoolsemad. Näib kindel olevat, et selle idapäritoluga taime
rändamisteeks on olnud Pärnu jõgi (Lippmaa, l935). Ka taime rohke esinemine Põltsamaa jõe ja Pedja jõe Įuhtadel kinnitab arvamust, et liik levrb
meie territooriumil veeteede kaudu.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (puudub Krirnmi poolsaarel), Lääne-Siberis; kasvab jõgede ja ojade kalļastel, ka metsasaludes ja põõsastikes. Kesk-EuroopaS' Balkani poolsaarel ja Väike-Aasias.
perekond madar _ Gaļįum I L'
L. Sp. Pl. ļ05. 1753.
Ühe- või mitmeaastased rohttaimed püstiste või nõrkade lamavate vartega ning süsijate ļ<uni lineaaļsete lehtedega' Lehed (koos lehekujuliste
abilehtedega) 4_lO-kaupa männases. Kõrg- (kõige ülemised) lehed 2'
kaupa või üksikuļt, vahel esinevacį ka õisikuosas. Õied mõlemasugulised,
harva ühesugulised ja taimed ühekojalised; õied tipmistes või kaenlasisestes poolsarikates, mis sageli moodustavad pöörisja õisiku. Tupp peaaegir
puudub. Kroon on ratasjas ja lame, servis enamasti nelja-, harvemini koįmejagune; krooni hõlmad on alusel kokku kasvanud ja nende tipud sageli
ogajad või paksenenud; krooni putkeosa väga lühike. Tolmuļ<ad kinnituvad
krooniļe hõlmade vāhel ja ulatuvad kroonist välja. Emakakaelu 2; enamasĮi
on nad kokku kasvanud, harva vabad. Sigimik alumine, 2 pesaga. Vili -nahkjas, paljas või karvane, sile või kortsuline kaksikpähklike, mis valmimisel laguneb kaheks osaviljaks; vaheļ areneb neist ainuļt üks. Seemned

3.

on viljakestaga kokku

ļ<asvanud.

Perekonda kuulub umbes 400 liiki, mis on ļevinud kogu maakeral' peamiselt Euroopas ja Aasias. NSV Liidus on konstateerįttrd l20 esindajat;

Eesti NSV-s esineb neist l0 liiki.
Gaįįum'i liikide (G. moĮĮugo, G. aparine, G. paĮustre jt.) vilju on leitud

neoliitikumi vaiehitiste väljakaevamistel Euroopas.
Perekonna tüüpliik on Gaįįum uerunl L'

LIIKtDE MÄÄRAMIsE TABEL

l.

Lehed ühe rooga, 4-B- (l0-) kaupa männases
3
2
Lehed kolme rooga' 4-kaupa männases
2. Vars tõusev, nõrk, pikkade valgete karvadega. Õisikud ülemiste ļehtede kaenlas, lehtedest lühemad. oiekroon rohekaskollane
4. Ristmadar Gaįįum cruciatļ (L.) Sco_il.

-

Vars püstine, tugev, kantideļ kare või lühikarvane, harvemini paljas.
'Õisikud tipmised. oiekroon valge
'
B. Värvmadar
Gaįįum boreaįe L.

-

l

Sõnast gaĮa (kr. k.)
dumist.
ļ6'

-

piim, kuna perekonna esindajad põhjustavad piima kalgen-
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3. Lehed tömbitipulised, ogatiputa

4

Lehed terava või ümardunud tipuga, kuid alati ogatipuga
5
Õied enamasti 3 hõImaga, l.-3_kaupa tipmistes ja kaenlasisesįes
õisikutes
6. Kolnrisnradar
Gaįįltm Ruprechljj Pob'

4'

-

Õied 4 hõlmaga, tipmistes pöörisjates õisikutes
5. Soomadar

GaĮįuln paĮustre L.

-

5. Varred väikeste tahapoole suunatucį ogakestega, karedad või kergesti

haakuvad

6.

,

'

Varred siledad ja

6

paljad

I

Õied väikesed, tipmistes pöörisjates õisikutes; vars kantidel asetsevaįe
ogakeste tõttu kare
7. Lodumadat Gaįįum uĮiginosum L.
:

-

7. Varred nõrgad, lamavad,,roomavad, kantidel asetsevate rohkete

oga-

B
tõttu kergesti haakuvad. l.ehed lineaalsed kuni süstjad .
Varred ļamavad kuni tõusvad, mitte roomavad, karedad. Lehed muna-

ļ<este
j

assüstj ad

1. Kolmeõieline madar
- Gaįįum trifĮorun

Mich.x.

B. Viljad 4-6 (7) mm ļäbimõõdus, haakjate harjasjate karvadega

2.

-

Ęoomav madar

-

Gaļįum aparine L.

--

Gaļįuitt spurĮurn L'

Viljad väiksemad, |,5-2 (3) mm läbimõõdus, haakjate harjasjate
karvadega

3.

Põldrnadar

9. Õied kollasecį, ļõhttavad, tlisikLrs r'ohkearvuliseļt' Varr'ed püstised või
tõusvad, alusel ruljad, enamasti ļühikarvased, harva paĮjad, nel.ia

kitsa tiivaga. Lehed liueaalsed, pehmekarvased, l-2 mnr laiad, Lagasipöördunud Servaga' tavaliselt 8_kaupa männases
9. liobumadar
GaĮįum aerum L.

-

Õied valged, lõhnavad, õisii<us rohkearvuliselt. \/arred tõusvad kuni
ptistised, neljakandilised, enamasii paljad. Lehed lineaalsed või pik_
liksüstjad, enamasti paljad, 2__7 mm iaiad, tavaļiselt B-ļ<aupa märr-

nases

l0.

Pehme madar

*-

GaĮ'įttllL nrcĮĮugo L'

l. sektsioon DepauperataPob. in Fl. URSS 23: 299. 1958. Poolsarikad l<aenlasisesed, ļrarva tipmised, l-3 õiega, pikkadel raagudel. Kesļ<nrised varrelehed 6-1taupa.männaSes, ühesugused, teised ļehed 4._kaupa, sageli
2lehte teistest väiksemad; kõik lehed l rooga. Viljad lraakjate l-rarjastega.
Gaļįum triflorurn l Michx. Flor' Bor. Amer'
Kolmeõielilre madar
į: B0. lB03; Led. F-1. Ross.2: 4|3. ĮB44-l846; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr"

l.

1 triflorum (lad. k.)
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_

kolmeõieįįne

d

e

b

l22, joon, KolmerlieliIre madar (GaĮium trifĮorum): a _- õitsev taim, Ö .-_ viljadcgzr taime
orig.)
viljad. (a ja b
filerrrine osa' c --õis arenenud viljaga' d

-

-

Fļ. Mitt._Eur. 6 (l): 230. t9l8; Vilb. Eesti taim. ed.2.2t5. lg25; Pob. in
Fļ. URSS 23: 300. l95B; Bumb. įn Latv. fl' 4: 2B3. 1959. * Exs.: K. Eichw"
Eesti taimed III, n' l3l. l93B. ._ floarrapeuHnK TpexņBeTl(oauü. (l22. joon.)
ų. Taim nõrga kumariinilõhnaga. Risoonr roomav ja peerrike. Vars
lamav kuni tõusev, nõrk, vähe harunenud, neljakandiline, kare või ainuĮt

pisut haakuv hõredate allapoole suunatud karvade tõttu kantidel, sõļmedel
tihedamalt karvane, 30*40 (60) cm pikk. Alumised ja ülemised lehed
enanrasti 4_kaupa, keskmised varreļehed iava1iselt 6-, harva ka 7- või
8-kaupa männases; lehed süstjad või pikliksüstjad, lühidalt teritunud
tipuga, alusel ahenenud, rooga' paljad või pealmisel pinnal tipuosas
hajusate tipu poole suunatud karvadega ja alumisel pinnal roo kohal aĮla_
poole suunatud ogakestega, (15) 20-30 (40) rnm pikad ja (5) 6-7
(l0) mm laiad. Kõrgiehed naaskeljad,4_5 mm pikad. Õied enanasti 2_ või
3-kaupa kaenlasisestes pikkade paljaste raagudega poolsarikates; ka õie.
raod paljad. Õiekroon väike, valge, 3-4 mm läbimõõdus, nelja pikalt teri_
tunud hõlmaga. Emakakaeļ üļemises osas kahejagune. Tolmukad kollaste
tolmukottidega. Vili
- kaksikpähklike, ļ<uid enamasti reduktsioonį tõttu
üheainsa keraja viljaga, mis on umbes 2 mm läbimõõdtrs ja tihedalĻ.l<actud valkjate haakjate har.įastega.
Õitseb juulis, augustis.
Esineb enamasti lodumetsades ja nende raiesmikkudel, aga ka niisketes
salumetsades peamiselt vabariigi kirdeosas (Aļt); üks leiukoht on teada
Pärnu lähedal Audrus (Eint); senistel andmeteļ puudub mujal. Üldiselt

0

b.

ü)
/
ļ

I

i

ļ
I

,P

e

l23. joon' Kolmeõielįse madara (GaĮium trĮftorum\ leiukohad Eestis,
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haruldane. (l23. joon') Lodumetsade raiesmikkudel kasvab sageĮi hulgali'
:selt, moodustades puhaskogumikke. Kaaslasliikideks on tavaliselt Drgopteris spinuĮosa, D' LĮnnaeana, Equisetum sųĮaaticūm, Ranuncuįus cassubįcus'
Cįrcaea aĮpina, oxalįs acetoseĮĮa, Crepis paĮudosa jt.' sammaldest CaįĮįer'
, gon
cordiįoĮīum, Mnįum cuspidatum jt. Taime avastas Eestis ja kogus
.esmakordseļt Sirtsi lähedusest metsateadlane A. Rühļ l93l. a.
Üldlevik. NSV Lįidus Euroopa-osa põhja_ (alates Karjalast ja Lapimaast) ning keskvööndis, Lääne- ja lda-Siberis (Ida_Siberis harva), Kaug_
Idas; esineū varjukates ja niisltetes okas_, sega- ja leļrtmetsades (kasemetsades). Skanclinaavias, Sveitsis (varjukates okasmetsades Alpides),
Jaapanis, Hiinas ja Põhja_Ameerikas'
2. sektsioon Aparine DC. Prodr.4: 605. 1830, p. p.; I(. Schum. in Engl
,et Prantl, Pfļanzenfam. 4 (4): ļ52. lB97. ._ Poolsarikad ļ<aenlasiseserl,
enamasti kolme_ kuni viieõielised, harva üheõielisecl, pikkadel raagudel'
Lehed 6-l2_kaupa männases, ogatipulised, ühe rooga, kõik ühesugused.
Viljad paljacl või ļ<arvased. Üheaastased, sageli haakjate irarjastega ja
nõrkade vartega taimed.
2. Roomavmadare. virn - Gaįįuht'aparine 'L'Sp.Pl. l0B. l753; Lecį.
Fl. Ross. 2:419.1844-1846; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curļ' 82. 1B52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):22B'
l9l8; Pob. in Fļ. URSS 23: 306. 1958; Bumb. in Latv. Ī1' 4: 282. 1959. flo4naapeuHnx qenxizü' JIenįIHĮĮa. (l24. joon.)
ļ<antįdel
c,\. Vars ļanrav või roomav, nõrk, harunenud, nelj akandiline,
allaįoole suunatud ogakeste tõttu kare ja kergesti haakuv, sõlmede kohaļ
pisut jämerrenud ja enamasti karedate valgete karvadega, 30_-80 (l00) ctn
įit t. l.t'.d lirreaalsed või lineaalsüstjad, 6_8_kaupa männases, aiusel
įhenenud, järsult terittrnud ja ogatipuga,2_3 (5) cm pikad ja umbes
2_5 (6) mm laiad, rootsuta, įilemisel pinnal paljad või hõredate ülespoole
suunatud lidus lühikarvadega, alumisel pinnal roo kohal ja servadel aĮ1a_
poole suunatud ogakeste tõttu karedad. Ķõrglehed palju väiksemad, 5-8
ļo1 .,, pikad ja l-l,5 (2) mm laiad,6-B-katrpa õisikr-iraagude aluscļ
ja l- või 2-kaupa õisiku harunemiskohtadeļ. Õied 2_ või 3-, harva 5-kaupa
įoi ,iķ.ikrlt harkjait harunenud poolsarikates ļehtede kaenlas. Õisikud
pikkadel, ogakeste tõtiu karedatel raagudel; õieraod enam_vähem lühikeied, paljad või pisut karedad, püstised. oiekroon valge kuni kollakasvalge,
umbes 2 mm ļäbimõõdus, piklikkude hõlmadega, mille tipud on teritunud.
Emakakael peaaegu aluseni kahejagune. Kaksikpähkļike 2,5_3 mm pikk
ja 4_6 (7) mm ļai, tihedate haalrjate harjastega, laguneb kaheks peaaegu
ümmarguseks osaviljaks.
Oitseb juunist septembrini.
Kaldavõsastikes, põõsastikes puisniitudel, metsaservadel, sagedamini
,aga apolüüdina (umbrohuna) aedades, elamute ümbruses, prahipaikadel,
raudteeservadel, teede ääres, harvemini põldudel' Sage kogu territooriumįl"

ļ

aparein (kr. k.) _ kinnį haaranra, haakuma, kuna taim on ogakeste tõttu kergesti
haakuv ja kinnijääv; Aparine _ virna vanem nimetus.
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l24. joon' Roomav madar e. virn (GaĮiunl aparinę): a -- taime ülemine
varre osa ogakestega, c _- vili.
osa (orig.), ä

-
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Roomava madara viljad on peaaegu 2 korda suuremad kui põldmadaraĮ. Taim levib viljade abil, mis haakjate harjaste tõttu kergesti loomade
karva ja ininreste rõivaste külge haakuvad ning edasi kantakse.
Ūleminevate tunnuste tõttu on mõnikord raske roomavat madarat põldmadarast eristada.
Ūldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopä:oSāS, Kaukaasias, Lääne'
ja Ida_Siberis, Kaug-Idas (harva tulnukana), Kesk-Aasias (tuļnukana);
įsineb umbrohuna įotara.t' aedades, raudteetammidel ja prahipaikadel'

Skandinaavias,Kesķ-,atļarrti1isesjaLõuna.Euroopas,Põlrja.Aafrikas"
Väil<e-Aasias; tulnukana Põhja- ja Lõuna-Anreerikas. Euroopa mägedes
2000 m kõrguserri.
(Alpides)
'
Majanduslik tähtsus. Juurtest saadakse punast värvainet',
3. Fõldmaclar * GaĮįuttt spuriwn ' L. Sp. pi. 106. 1753; Hayek et Heqi
in Hegi, Illustr. Fl. Mitį.-Eur. 6 (1):229' l91B; Pob. in Fl' URSS 23: 3015.
G. Vaįtįantįį DC. Prodr. 4: 608. iB30. - G. aparine var. spurium
l95B.
(L.)Koch,Synops,330.lB37;Led'Fļ.Ross.2:420.1844-1846.-_G.apa,)įn" uur' a. Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- Lr. Curl. 82lB52.

fĮo4uapeHultķ
-Vars
ļatnav või

,roxgtlü

'

(125. joon.)

roomav, nõfk, harunenud, neljakandiļine, kantidel
sttunatud ogakestega, kare ja haakuv, sõļmekohtadel tavaļiseįt
paljas, 15-_40 (60) cm pikk. Lehed äraspidisüsijad või lineaalsüstjad kunt
iinįaalsed, enamasti 6-B-kaupa männaSeS, l0-30 (40) mm pikad ja
t,5-_4 (4,5) mm laiad, lühidaļt teritunud, ogatipuga, alusel ahenenu11;
lehe servad ja lehe alumise pinna keskrood aliapooļe suunatud ogakesĮe
tõttu karedrā. oi"o väįksema11 kui eeļmisel 1iigii, enamasti 3-, vahel 6-9_
kaupa, harva üksikuļt, hõr'edates halkjali harunenud pooisarikates lehtede
kaeįļas. Õiekroon kollal<asroheline või rohekasvalge, umbes 1 mnr läbimõõdus, teritunucl hõlrnadega' Vili paljas (peeneteralise kuni sileda pin_
naga) või haakjate harjastega (Eestis), väiksem kui roomaval madaraļ,
i,s mm pikk ja (1'5) 2-3 mm 1ai; laguneb kahel<s ümardunud pool_

ģ.
allįoole

1rį

kerajaks osaviljaks.
Õitseb juunist septembrini.

Umbrohurra põldudel, aedades, prahipaikadel, elamute ümbruses, mõnikord põõsastikes. Sage kogu territooriumil.
Üldtevik. NSV Liidus Euroopa_osa põhja- (alates Ķarjalast ja Lapimaast), kesk_ ja lõunavööndis, Kaukaasias, Lääne- ja lda-Siberis, I(augIdas, Kesk-Aasias; kasvab põõsastes, mererannal, umbrohuna põldudel ja
aedacles. Kesk- ja Lõuna-ĘuroopaS' Põlrja-Aafrikas' Väike-Aasias, Iraanis.
Mongoolias, Indo-Himaalajas, Põhja-Ameerikas.'Euroopa mägedes peaaegu 200 m kõrguseni.
Eraldatakse
var. echįnospermunx (Walir.) Hayek
tis laialdaselt levinud;

-

viljad haakjate harjastega; Ees-

spurium (lad' k.) -* ebaõige, kahtlane; ebaõige virn.
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l25. joon. Pöldnradar ļGaĮįum spurĮum\, (Orig.)

b

Į'

a
126.

joon, Ristmadar (GaĮĮurtt' cruciata): a _ õįtsev taim (orig.),
l isasõis. c --- mõlemasuguline õis.

-

var' spurįum fvar' leiospermum (Wa]'|r,) Hayek]
konarliku pinnaga. Senistel andmeteį prrudub Eestis'

- viljad

paljad, sileda või pislrf

3. Sektsioon Crucįatae DC. Prodr. 4: 605. 1B30. Poolsarikad kaenla- taimed ühekojali_
sisesed, väheseõielised. Õied ühe- ja mõlemasugulised,
sed; poolsarika ülenrises oSaS isasõied. Viljad ļühikestel raagudel. Lehed
'kaupa männases, i-3 rooga. Mitmeaastąsed, harva iiheaastased, enamasti tugevate vartega taimed.

4. Ristrnadar -_-- GaĮ.įum crucįata, (L.) Scop. Fl. Carn. ed.2. t: 10(J.
1772;Led' trl' Ross. 2:416. lB44-l846; Hayek et Hegi in Hegi, Iiļustr. F'į"
Mitt._Eur' 6 (l): 225. l9l8; Pob. irr Fļ. L]RSS 23: 3ļ9. i95B.
- Vaįantįa
crucįata L. Sp. Pļ. l05. |753'
V. hįrsutu Gil. Exerc. phyt.,l:25. 1792'
- 34. l852. lloĀuapertlttix xpecrooõpas_
Cru'cįata laeuipes opiz, Sezn. rostl.
r;uü. (l26. joon.)
ų. Risoom roomaV' peerrike ja pikk, lrarunenud' Virrsi mitu' nad ort
20-40 (45) cm pikad, tõusvad, neljakanclilised, nõrgad, enanr-vähem tihe_
date pikkade vaļgete karvadega. Lehed 4-l<aupa männases, piklik_elliptilised või elliptilised, enamasti teritunud, vahel pisut tömbicl, 15__20 (22) mm
pikad (tipmised leheci tühemad), kuni 5 (B) mm laiad, rooi"suta, kolme
Iooga (külgmised nõrgemad), pealt paljad või hõredalt karvasec, alumiselt pinnalt, eriti keskroolt ja servaļt, tihedamalt karvased, vilja. valmimise
ajal allapoole suunatud. Õisikud üļemiste ļehtede kaenlas, lehtecįest lühe-
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l27. joott. Ristmadara (GaĮium cruciata) leiukohad Eestis
Crucįaįa
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--

selle taime Linnė_eelne nirni

5_ või 6-õieļised. Õied rohekaskoļļased, õisiku harunetniskol-rtadeļ kaļre
väikese rohtja kõrglehega,2_-3 mm läbimõõdus; krooni hõlmad munajad'
teritunud tipuga; 2 või 3 alumist õit mõļemasugulised, viljuvad, teised ühesugulised (isasõied), steriilsed. Emakaļ<aeļa alusel meenääre. Viljad ena.masti ühe osaviljaga, kerajad, paljad, siledad, l-l,5 mm läbimõõdus.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis leitud Rakvere rajoonis Rägavere pargis rohusį (pargi niidetavas osas), kus kasvab l-rästi, ja Kohtla-Järve ümbruses Kurtna juures.
Nähtavasti püsima jäänud tulnukas. Vanematel andmetel on esinenud
Võrus. (127' joon.)
Üldlevįk. NSV Liidus Euroopa-osas kesk- (lõunas) ja lõurravööndis,
Kaukaasias; kasvab metsade servaļ,ja nende 1agendikel, kaljudel ja subalpiinsetel niitudel. Kesk_ ja Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis. PõhjaAmeerikas tulnukana.

mad,

4.

sektsioon Apa,rinoides Jord. obs.3: i846, p. p.
K'
- TracltųgaĮium
in Errgl. et PrantĮ, Pflanzenfam'4 {4): l5l. lB97.
Õisiļrud hõre_
dad, tipmised. Õiecl mõlemasuguliscr]' r,alged. Lehed 4-6_kaupa männases,
l rooga, tömbid. Viljad paljad. Ūhe- või mitmeaastased taimed nõrkade
kareclate vartega.
5. Soornaclar
Gaļįunt paĮustre,L.Sp.Pļ. l05. l753; Led. Fl. Ros-s2: 40B. ļB44-i846;- Wied. et Web. Beschr. phan' Gew. Esth_, Liv- u. Curl.
83. ļB52; HaygĻ et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur' 6 (l):221. lglE;
Pob. in Fl. URSS 23: 33ļ. i95B; Bumb. in Latv. Ī|.4:2?8' 1959.
floljoon.)
MapeI{HļIK 6o.ņorulttž. ( l28.
ų' Ķuirlades muutub taim ntustal<s. Juured niitjad. Vars nõrk, lainav
või tõusev, l5-40 (60-l00) cm pikl<, harunenud, neljakandiline, kantidel
enam-asti hõredate allapoole suuna'iud ogakestega, pisut tr<are või peaaegu
kuni täitsa paijas. Lehed lineaaļsed, pikliksüstjad kuni piklikud, harva
ovaalsed, enarnasti 4_, harva 5- või 6-l<aupa männases, {5) l0-20 (40) rnm
pikad ja 1,5 -_4 (6) mm laiad, tömbi, įimardunud tipuga, ahenenud alusega,
pęaaegu paljad või servadel ja lelre aļumiseļ pinnal roo l<olral ogakestega;
sageli hoiduvad ielremännased varrest eemale. (õrglehed on varreļehtedest
palju väiksemad, 3-*5 (6) mm pikad ja kuni l mm 1aiad, asetsevad
2-l<aupa' Õied poolsarikates, mis moodustavad tipnrise lrõreda pöörisja,
kaheļi või koļmeļi lrarunenud õisiku; õisikuraod karedad, lehtedest palju
pikemad; õieraod paljad, õie pikkused või pisut pikemad. Õiekroon valge,
3-4 mm läbimõõdus, 4 munaja lrõlmaga. Tolmukad koļļaste tolmukottidega. Emakakael tipul kahejagune. Kaksikvili on umbes 2 mm pikk ja pisul
ļaļeni, 1;eenelteralise pinnaga, laguneb kaheks osaviljaks.
Õitseb juunist augustini.
I'Jiisketeļ niitudel ja puisniitudeļ, mada1- ja siirdesoodel, lodrrdel ja
lodumetsades, veekogude kaļ1astel, kraavides, märgadej kohtadel, harve_
nrini ka veekogudes. Eelistab soostunud pinnast. Sage kogu territooriumiį.
Tiļrtį kasvab lroos Galįurrl uliginosun'iga.
:Schum.

ļ

pnĮustre (lad. k.)

--

Soo_, soos ļ<asvav

253

a

l28.;joon. Soomadar (GaĮĮum palustre'1; a

-

õitsev taim (orig.), ä

_

viļi.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (puudub Krimmi
poolsaarel), Kaukaasias' Lääne- ja lda-Siberis (Baikalini), harva tulnu_
kana Kesk-Aasias; esineb soodel, märgades lepikutes ja pajustikes, soos_
tunud niitudeļ ja ka subalpiinseteĮ niitudeļ. Skandinaavias, Kesk_ ja atlan_
tilises Euroopas, Vahemeremaade ļääneosas ja Balkani poolsaarel, Väįke'
Aasias ja Põhja-Ameerikas. Euroopa mägedes 1500 m kõrguseni ja kõi_
gemal.
Teisendid:
var' paĮustre, mille alIa kuuluvad peale f ' paĮustre
Ī. submersum Gļück
vars vees lrõljuv, lehed lühikesed, munajad, taim
aļati steriilne; kogutud- näit. Rakvere rajoonis Lemmküla ligidalt ühest

umbjärvest, Tartu ligidal Tähtvere metsa kulgevast kraavist veest jm.;
Ī. gĮabrum Neiļr. -* vars paljas, ailapoole suunatud ogakesteta; kogu'

tud Vormsi saarelt (Gröntved, 1927);
vafs
var. Į'artceolatum Uechtr. fssp. eĮongatum (J. Presl) Beck]
allapeenikeste
paljas
või
pikk,
tiivuliselt
neljakandiĮine,
l
m
valrel
umbes

poole suunatud ogakeste tõttu kare, lehed 2-4 cm pikad, pikliksüstjad või
piklikud, õis kuni 4 mm läbimõõdus; kogutud Abruka saarelt 1'a Häädc_
meeste iigidalt lodumetsast (Lippmaa, 1931, 1935) ja mitmest kohast Saa:'
remaal -- Viidult, Tagamõisast' Pidulast ja orissaarest (Skottsberg ia
Vestergren, l90l); see teisend pole Eestis haruldane; siia alla kuuluir
peale f. įanceoįatum'i
eelmise Sarnane, ainult et vars on
Ī. maxįmum (J. Presl) flayek
peenikeste ogakeste tõttu kare; kogutud Põlva rajoonis Võhandu jõe kai_
dalt (Leevaku ligidalt), I{aapsalu rajoonis Nõva juurest metsast, Harju
rajoonis Kabaļa järve kaldalt jm.
6. Kolrnismadar - Gaļįunt RuprecĪtlii' Pob. in Fl. URSS 23: 335 et
713. 1953.
G. trifidum L. var. europaeum Rupr. Fi. Ingr. 496. 1860. -'
G. trifidum auct., non L. -- Led. Fl. Ross. 2: 409.1844-1846; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. Bl. lB52; Hayek et Hegi in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):222. lgl8; Bumb. in Latv. fl.4: 280. 1959. -flo4nrapeuuux Pynpexra. (129. joon.)
o. Juur niitjas. Varsi mitu, nad on lamavad, tõusvad või püstisecl,
nõrgad, lrarunenud, 5-l5 (20) crn kõrged, neljakandilised, kantidel lühikesed õrnad allapoole suunatud ogakesed. Lehed äraspidi- või pikliksüstjad, enamasti 4-kaupa männases (sageli 2 lehte teistest väiksemad), tömbitipulised, ogatiputa, aļusel ahenenud, l rooga, servadel ja alumisel pinnal
roo kohalt ogakeste tõttu karedad, harvemini täiesti paljad, B-l2 mnr
pikad ja l-2 mm laiad. Ķõrglehed varrelehtedest palju väiksemad, 3__
4 mm pikad, kuni l mm ļaiad, enamasti 1-3-kaupa. Õied üksikult või 2-,
harva 3-kaupa poolsarikates; õisikud tipmised ja tipmiste lehtede kaenlas;
õisikuraod karedad, lehtedest pikemad; õieraod õrnad, kareclad, kuni l0 mm
pikad (õitest palju pikemad), viija vaļmimisel horisontaalselt eemalehotįuvad või lookjalt ailapoole kaardunud. Õiekroon valge, umbes l mm läbi_

I

Vene botaaniku F. J. Ruprechti (1814-1870) auks.
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a
l29. Kolmismadar (GaĮiLttn Ruprechtii): a __ õitsev
taim (orig.), ä _ õis' c
vili.

-

nrõõdus, tavaliselt l] įimardunud hõlnraga (nagu ei ühelgi teisel madaraliigil Eestis). Tolnrukad,'arvuļt 3, kol1aste tolmukottidega. Emakakael,tipul
kahejagurre. Kaksikviļi ļ-l'5 mm pikk ja 2 mm lai, paljas, peeneteralise
pinnaga, lagurreb kalrel<s ümmarguseks osaviljaks.
Õitseb jur-rlis ia augusiis
Märgadel 'sooniitudei ja veekogude soistel ļ<aļlasteļ. Seni teada ainult
'Eesti nrancįriosast. Į{aruldane. (Į30. joon.) Eelistab tu;"vastunud pinnast.
Üįeļlevik. hĪSV Liidus Euroopa-osas põhja-, kesk_ ja lõunavööndis
(puLtdub Krimrni poolsaare1), Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias; kasvab
256
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l30. joon. Kolmismadara {GaĮium Ruprechtii\ ļeiukohad Eestis.

soodel riing alliltate ääres. Peamiseļt Skandinaavias; Kesk-Euroopas on
teada ainuļt üks leiukoht (Austrias, Steiermargis)'
Gali'urn tri|idum L. on Põhja-Amėerikast pärinev liik ja kirjeldatud Kanadas leįtud
,eksemplaride järgi; esineb
halini saarel).

NSV Liįdus ainrrlt l(aug-Idas (Kamtšatka poolsaarel ja

Sah-

5. sektsioon LeplogaĮium Lange in Wilļk. et Lange, Prodr. Fl. Hisp.
2: 3l6. lB70.
Pooļsarikad püstised, enam-vähem tihedad. Õied mõlema_
sugulised. Lehed 6--B-kaupa männases, l rooga, ogatipulised. Viljad paĮjad. Mitmeaastased taimed siledate või karedate vartega'

7.

Gaįįum uĮiginosum'L.Sp.Pl. 106. 1753; Led. Fl.
Lodumadar |
Ross.2: 408. lB44-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u.
Curl.82. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):221'
l9l8; Pob. in Fl. URSS 23: 340. 1958; Bumb. in Latv' Ī|, 4: 27B. ļ959. '__
flo4uapeHuį{I{ Tonf.Holz. (l3l. joon.)
4. Kuivanult on taim roheline. Juured niitjad. Vars lamav kuni tõu_
sev, nõrk, peenike, neljakandiline, kantidel allapoole suunatud peenikeste
ogakeste tõttu kare, harunenud, ļ0-35 (50) cm pikk. Lehed lineaalsüstjad,
süsijad või äraspidisüstjad, (5) l0-l2 (l5) mm pikad ja l-3 (4) mm
ļaiad, tavaliseļt (5_) 6-, harva 7- või 8-kaupa männases, ainuļt servadel

ļ

2

Endise lrimega rabamadar, mis aga eį vasta taime tüüpilistele kasvukohtadeļe.
raba, soo'
uĮiginosum (ļad. k.) ._- rabas, soos kasvav; sõnast aljgo

17 Ecsįi NSV

-

[ļoora
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l3l..joon. Lodumadar (GaĮium uĮiginasum). (orig.)
258

ja alumise pinna roo kohalt peenikeste, lehelaba aluse poole suunatud oga'
įeste tõttu karedad, ogatipuga' Ķõrglehed 2_kaupa, ainuļt ülemised üksi_
kult; viimased väga väikesed, umbes 2*3 mm pikad' Õied 6-9_kaupa
poolsarikates, misĻoodustavad tipmise hõreda pöõrisja, mitmeli harunenud õisiku; õisikuraod pikad, karedad; õieraod õitest lühemad või õite
pikkused, pisut karedacl. Õiekroon valge, 2,5-3 mm läbimõõdus, nelja
Ļunaja hõimaga, mille tipud on.teritunud. Tolmukad kollaste tolmukottidega.

Emakakįl ütemises osas

kahejagune.

Viļi umbes l mm pikk ja kuni

Z mm lai, peenelt krobelise pinnaga, laguneb kaheks osaviljaks, millest
tavaliselt areneb ainult üks.
Õitseb juulis, augustis.
Niisketel niitudel ja puisniitudel, lodumetsades, madal- ja siirdesoodel,
rabade ääres, kraavides, veekogude kalĮastel. Sage kogu territooriumil'
Eelistab soostuvat ja soostunud pinnast. Kasvab sageli koos Gaįįum
:

paĮustre'ga.

Ütdlevik. NSV Liidus Euroopa-osas põhja-, kesk- ja lõunavööndis
(puudub Krimmi poolsaarel), Kaukaasias, Lääne- ja lda-Siberis, ĶeskÄasias; ļevinud niisketel niitu.del, rabade äärtel, jõgede kallastel ja kraavides' Gröönimaal, SkandinaaviaS, Kesk- ja atlantilises Euroopas ning

Mongoolias' Euroopa mägedes 2000 m kõrguseni.

sektsioon PĮatųgaĮia (DC.) Lange in Willk. et Lange, Prodr. Fl.
Subsect. PĮatųgatia DC. Prodr.4: 59B. 1830. - ÕisiHisp.2: 30B. lB70.
kud tipmised, rohļreõielised. Õied mõlemasugulised. Lehed 4-kaupa män_
nases, kolme hästi eristatava rooga' ogatiputa. Viljad paljad või lühikeste
karedate karvadega. Mitmeaastased rohttaimed tugevate püstiste vartega'

6'

B. Värvmadar - Gaįįurrl boreaļe 'L.Sp.pļ. t08. 1753; Led. Fl. Ross.
2: 412.1844-1846; Wied. et web. Beschr, phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.
84. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (l):223. l9ļ8;
Pob. in Fl. URSS 23: 349. l95B; Bumb. in Latv. fl. 4: 280. 1959. - |ĮoaMapeHHI,IK 6opeallHuü, (l32. jbon.)

Risoom peenike, puituv, harunenud, punakaspruun. Varsi üks või
mitu, nad on püitised, 20-50 (60) cm kõrged, tugevad, enamasti harunenud (alumisād harud ei kanna õisi), neljakantlilised, kantidel harjasjate
karvadega ja karedad, vahel ka külgedel lühikarvased, harvemini paljarl'
Lehed sūstjad või lineaalsüstjad, 4'kaupa männases, enamasti 3 rooga,
tömbid või teritunud, ogaotsata, l5-20 (30) mm pikad ja (2) 3-5 (6) mut
laiad, servadel pisut tagasi käändunud, vahel pealmiselt või alumiselt pin_
nalt või ainult servadeĮt ja alumise pinna roo kohalt pehmekarvased, vahel
ülespoole suunatud harjasjate karvade tõttu karedad. Kõrglehed 2_kaupa,
munajad, servadeļt ja alumise pinna roo kohalt või kogu alumiselt pinnalt
lühikārvased, 5-6 mm pikad ja 2--3 mm laiad. oied tipmistes rohke_
õielistes, enam-vähem kitsastes pöörisjates õisikutes; õieraod ļühikesed,

ų.

I boreaĮe (ļad. k.) --_ põhjamaalt pärinev, põhjarnaal kasvav; sõnast Öoreas
(ilmakaar)

-

põht
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|32' joon' Värvmadar (GaĮiurn boreaĮe). (Orig.)

paljad. Õiekroon valge,

3-4

mm läbimõõdus, 4 munaja teritunud hõlmaga.

Tolmukad kollaste toļmukottidega. Emakakael alates keskpaigast kahejagune. Kaksikpähklike 2,5 mm pikk, enam-vähem tihedate valkjate haa!<jate harjastega, harva paljas;' Iaguneb kaheks osaviljaks.
Õitseb jurrnist augustini.
Aasadel, kuivadel niitudel ja puisniitudel, loodudel, loometsades,
metsa- ja teeservadel, metsalagendikel, põõsastikes, põlluservadel ja
kraavikallastel, ka raudteetammideļ. Sage kogu territooriumil. Eelistab
lubjarikast pinnast.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Arktikas, Euroopa_osa põhja_ ja keskvööndis'
lõunavööndi põhjaosas (harva), Ķaukaasias, Lääne_ ja Ida_Siberis, Kesk_
Aasias (harva); kasvab niitudel, hõredates metsades, põõsastikes, mäenõlvadel, jõgede kallastel. Arktiļises, Põhja-, Kesk- ja.atlantilises Euroopas'
Mägedes (näit. Aipides) 2000 m kõrguseni ja kõrgemal.
Majandus!ik tähtsus. Koos teiste taimedega kasutatav heinana. Juurtest
saadakse punast värvainet.

G. boreaĮe varieerub paljudes tunnustes, olenevalt kasvukoha tingi-

mustest.

Peale tüüpilise vormi (Ī. bclreaĮe) eraldatakse
Ī. lįtorale K. Joh.
vorm _- tugev risoom, madalam kasv,
- Mereäärne
vars sageli lamav, õisik
lühike; kogutud Saaremaalt, orissaarest (Skotts_
berg ja Vestergren, l90l).

7'

sektsioon Gaįįum.
Subsect. Xanthogaįįa DC. Prodr' ,l: 603. lB30.
Õisikud tipmised, rohkeõieļised. Õied mõlemasugulised, enamasti kol-lased.
Lehed 6-l4_kaupa männases' ülre rooga' ogatipulised. Viljad karvased või paljad. Mitmeaastased taimed püstiste paljaste või lühikarvaste
vartega.

9. Hobumadar
Gaļįum uerĮļftL,L.Sp.Pl. l07. 1753; Led. Fl. Ross'
2: 414. lB44-1846, -p. p.; Wiecl. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- rr.
CurI. 83. 1852; Pob. in Fl. URSS 23: 357. l95B; Bumb. in Latv. Ī1. 4: 2Bl.
l959. -- G. oerum Ssp. aefum
Hegi in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt.- HayekF.etSchuļtz,
Eur.6 (l):216. l9lB. * G. Ulirtgenlj
Arch. Fl. l:20l. lB54*
lB55; Pob; in Fļ. URSS 23: 358. l95B. *- G. aerum SSp. praecox (Lang)
Petrak in Allgem. Bot. Zeitschr. 16 (2\:21. l9l0; Hayek et Hegi in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6
(

133. joon.)

(l):

216.

19lB:

4' Risoom peenike, lühike, harunenud, roomav' Varsi üks või mitu,
nad on püstised kuni tõusvad, alusel enam_vähem ruljad, enamasti nürilt
neljakandilised, suhteliselt lühikeste või pikemate sõlmevahedega, lihtsad,
sageli aga harunenrrd, lühikeste viljatute harudega, 20-60 (80) cm kõrged;
enamasti on varrecį ülemises osas lühikarvased ja ainult alumises osas
paljad, vaheļ ainult sõlmede alt karvased, harva peaaegu üleni paljad.
l

uerum (lad.

k.) *- õige,

tõeline.
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t33. joon. Hobunradar (GaĮium orru.:).,.-:
ļ

(orig.). c
ja b
- õitsev taim

aDįįolKes,

õis

:Lehed lineaalsed kuni niitjad, tavaliselt 6*8-kaupa, harva kuni l2-kaupa
,Īnännases, 15-25 (30) mm pikad ja kuni 2 mm ļaiad, lühikese ogatipuga,

sissepoole (sageli rooni) rullunud servadega, pealmiselt pinnalt läikivad
lülrikeste ülespoole suunatud harjasjate karvadega (vah*l
harjasjad karvad ainult servadel), alumiselt pinnalt heledamad ja paljad.
Kõrglehed 4_6-kaupa männases, ülemised üksikult või 2-kaupa, väikesed,
'umbes 3-5 mm pikad. oied enamasti meeldivalt ļõhnavad, rohkeõielistes
saledates, enam-vähetn tihedates, mitmeli harunenud tipmistes, vaheļ kat.kestunud pöörisjates õisikutes; õisikud enamasti püstiste ning sõlmevahedest pikemate, harvemini lühemate harudega; õisiku- ja õieraod peaaegu paljad või lühikeste harjasjate karvade tõttu karedad. Õiekroon kuļdkolļane, harva kahvatukollane, kuni 3 mm läbimõõdus, 4 pikliku tömbivõitu hõļmaga. ToĮmukad kol1aste tolmukottidega. Emakakael umbes keskpaigast alates kahejagune. Vili 1,5 mm pikk, paljas, peeneteralise pinnaga,
'valminuit peaaegu must; laguneb kaheks osaviljaks' milļest harva areneb

ja paljad või

ainult

üks.

Õitseb juunist augustini-septembrini.
Eestis kuivadeļ aasadel, loodudel, loomännikutes, luidetel ja liivikutel,
teeservadel ja põlluäärtel, raudteetammidel, kuivadel nõlvadel; enamasti
lubjarikkal ja klibusel, tihti liivasel pinnasel. Sage territooriumi lääne- ja
,põhjaosas, rnujal enam-vähem hajusalt. Lubja- ja valguselenrbene taim.
Galįum aerum esineb loodudel (kus mullakiht on õhuke või paas paljarr_
Dįtrįchum fĮexicauĮe
Gaļįum aerum
dunud) sageii Thgntus serpgĮĮum
assotsiatsiooni komponendina, kusjuures kaaslasliikideks on enamasti
'Hįeracįutn piĮoselĮa, Carex ericetorum, Potentįįįa reptans, FiĮipendut'a
.auĮgaris, GaĮįutL boreaĮe, G. moĮĮugo, Sesļerįa t:oeruĮea, Festuca ouįna,
AstragaĮus danicus jt.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas' Lääne- ja Ida_Sibe_
'ris, Ķaug-Idas ja Kesk-Aasias; kasvab peamiselt steppides ja kuivadel nii'tudel, lehtmetsade lagendikkudel ja serval. Peaaegu kogu Euroopas, Põhja_
Aafriļ<as ja Väike-Aasias; Põhja-Ameerikas tuļnukana. Euroopa mägedes
.umbes l500 ln kõrguseni.

Majanduslik tähtsus. Hea meetaim. Õied sisaļdavad kolļast, juured
,punast värvainet. Heina hulgas on koduloomadele heaks söödaks'

G. uerum varieerub mitme tunnuse poolest. Teisenditena on Eestis
.eraldatud peale var. oerįļftĮ'i
var. praecox Lang ĮG. \Virtgenįį tr. Schuļtz, G' aeruttt Ssp. praecox
(Lang) Petrak], Wirtgeni madar - varre sõlmevahed pikemad
kui tüübil, ļehed värskena servadeļt ainult pisut sisse rulĮunud, õisik sageli
,katkestunud ja hõredam; õitseb tüübist natuke varem; Eestis hajusalt
(levik territooriumil vajab veel täiendavat selgitamist);
var. aļbįdum Hartm.
- õied kahvatukollased; Eestis harva [kogutud
:mitmest kohast Saaremaalt (Skottsberg ja Vestergren, ļ90l) ja mujalt];
risoom tugevas'ti harunenud, vars lamav, õisik
var. Įitoraįe Brėb.

-
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l34. joon. Pehme madar (GaĮiun moĮĮugo): a _ õitseva taime ūlemine osa (orig.), Ö --õis, c
õis läbilõikes, d
vili.

-

-

lühike. Kogutud Saaremaalt, Vilsandi saarelt (Skclttsberg ja Vestergren,
l90l) ja mujalt. Eestis hajusalt.
I{obumadar moocļustab pehme nradaraga hübriidi Gaįįun \ ochroĮeu'
cunl WolfĪ (G. moĮĮugo X c. aerum\. Kasvab tavaliselt ļähtevanemaįe
läheduses.

8. sektsioon LeiogaĮium (DC.) Led. Fl. Ross.2.406. 1844-1846, p. į).

__ Õisikud tipmised., rohkeõielised, pikenenud. Õied mõlemasuguļised, ena-

masti valgect. Lehea 6-B-kaupa männases (harva 4-kaupa), ühe rooga'
ogatipulisād. Viljad tavaļiselt paljad, harva karvased. Mitnreaastased taįmed tugevate püstiste või nõrgemate vartega.
l0. Pehme madar - Galįunz molĮugo 'L.Sp.Pl. l07. 1753; Led. Fl.
Ross.2: 407.1844-1846; Wied. et web. Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- tt"
Curl. 83. lB52; Pob. in Fl. URSS 23: 370. l95B; Bumb. in Latv.'Īlļ' 4:277'
G. nnĮlugo ssp. motlugo _- Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl.
1959.
Mitt.-Eur.6 (l): 212. Igl8. - G. erectunr Huds. Fl. Angl. 26. 1762; Pob. in
Fl. URSS 23:37l.l95B. - G. moĮĮugo ssp. erectum (Huds.) Briq. '- Hayek
et Hegi in Hegi, Illustr' Fl. Mitt.-Eur.6 (1):2l3. l9lB. -_ fĮoamapeHHnl(
Į.rqrķrrü. (l3a. ja l35. joon.)
tõusev kunį
4. Risoom puituv' pruunikas, harunenud, roomav. Vars
püstine, sageli nõrk, hr.unenud, rreljakandiline, paljas ja läikiv, vahel
älumises osas lühikarvane ja lehtede alusel pehmete karvakeste kimpudega,
pikkade sõlmevahedega, sõlmede kohalt pisut järnenenud, 30-_70 (l00) cm
Ļo.gu. Lehed ļineaalšed kurri pikliksüstjad, (l2) l5-20 (25) mm pikad
ümar_
iaī'-n (8) mm Įaiad, tavaliselt 8_' harva 6_ või 7-kaupa männases,
dunud tipuga, ogaotsaga, l rooga, paljad, mõnikord alumised lehed lühį_
karvasecl, vaheį lehed servarlelt karedad, ainult pisut tagasikäändunud
servadega (mitte rullunud). Ķõrglehed 4*6-kaupa männases, väikesed"
4-6 rrrā pii<ad, pikema ogaotsaga, kõige ülemised 2-kaupa või üksikuit.
Õied lõhnavad, rohkeõielistes, mitmeli harunenud, suhteliselt kitsastes
kuni ļaiuvates, peaaegu rõlitsalt eemalehoiduvate võį enart-vähem püsiisie
harudega õisikrttes; õisikuräocl paĮjad, samuti nagu lühikesed, õie pikkusetl või pisut pikemad õieraod. Õiekroon valge, 2,5_*3 mm läbimõõdus,
4 munajā ogatipulise hõlmaga. Tolmukad mustaks nruutuvate tolmukottidega' Emakākuįl ulrt.s keskpaigast kahejagurre. Vili pisut kortsulise pin_
naga, laguneb kaheks osaviljaks'
Õitseb juunist augustini-septembrini'
Niitudeļ ja puisniitudel, ļoodudeļ, ka hõredamates segametsades, lepikutes, veekogucle ja kraavide kallastel, põlluveertel, teeservadel, raudtee_
tammidel. Sage kogu territooriumil. Esineb tihti koos G. rterum'iga. Lahtiste! päikesepaistelistel ja parasniisketel kasvukohtadeļ moodustab sageli
,

kogumikke.

ītdleviķ. NSV Liidus

peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud

Kaug-Põhi), Kaukaasias, Lääne-Siberis; levinud niitudel, järvede ja jõgede

'

moĮĮugo (lad. k,)

--

pehmevõitu; sõnast moĮt'įs

'*

pehme'
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l35. joon. Püstmadat (GaĮium erectum|' (orįg.)

kallastel, põidudeĮ ja teede ääres ning hõredates männimetsades. Peaaegu
Euräopas, Põh1a_Aairikas, Vāike_Aasias ja Põhja-Ameerikas. .
kogu
"ma1anduĮlik
tähtļus. Koos teiste heintaimedega on värskena koduloo_
madele rahuldavaks söödaks.
Pehme madar moodustab hobumadaraga hübriidi Gaįįunl\ochroĮeucum 'Wo|ĪĪ (G' molĮugoX G. aerum\; selle tõttu leidub looduses isen_
deid mõlema vanema tunnustega. Hübriidi õiekroon on kreemikas kuni
helekollane. Esineb Eestis hajusalt, tavaliselt vanemate läheduses' Kogutud näit. Tallinna juurest, Kadrinast, Rakvere tammikust, Hiiumaalt
ja Käina ümbrusest ning mujait'
Kärdla
'potriÄorfne
ļiik, varieerub paljude tunnuste poolest. Võib eraldada
var. rnoĮĮugo (vai. procurrens i3riq') - taim paljas; tavaline teis91į; .
alumises osas ja aļumiserl lehed ļühi_
vat' pubeīcerus Schrad.

--vars

karvased.Kogutucinäit.,I.artujuurestRopkastkraaviservalt.Į.lajusalt,
on eraldatud veeļ Galį,un erectum Huds. |G. moĮĮugo SSp' erectwn
(Huds.) B{iq.], püstmadar. -- Õisik srrhteliselt ļ<itsas' vahel ļ<atkestunud,'sageii 1üīikeste ja püstisie alumiste harudega; lehed ļühemad
(l35. joon"). Üleminevato tunnuste tõįtu on raske pehmest madarast erisja mujalt
tĻaa. Kogutud Hiiumaaļt Emmaste külas,į (Grontved, l953)
Levik Eestis vajab veel selgitamist.

3. sugukonci palclerjanilisecl

-

VaĮerįaftüCeae DC'1

Palderjanilised on vaļdavaļt ühe- kuni ntitrieaastased rohtjad taimed
ka põõsulgjate uoi tir,tt"ķtedega; Uues Maailmas ieidub nende liulgas
.aiā'ia poolpõõsaid. Abīehed puuduvad. Enamasti mõlemasuguliste, kän_
kimnasja pöörisena asetsevate õitõga; harvemini esinevad õied otsmiste
vähe
vaheļ
on
tupp
praĮnä või üksikuļt. Seemnise tipuļ asuv ülemine
märgatav, enamasti aga hästi näĖtav; õitsemisel on tupplehed sissepoole
sulgja
koolāunud, viljumiseĮĮuurenedes moodustavad rrõnel perekonnai
liii_
torujas-lehterjas,
sügomorine,
pappuSe. Õiekioon enam või vähem
kotja
väikese
i"Ėiį", viie, harva kolme või nelja tipmega, aluseļ sageli
kühmuga, harvemini pikema kannusega. Tolmukaid l--4, enamasti 3; nad
kinnituįad krooni puīk.l" ja vahelduvad krooni tipmetega; harva esineb
üksainus tolmukas. Emakākaeļu üks, _suudmeid Į-3; sigimik alumine,
koļme pesaga' miilest ainuļt üks sisaldab rippuva seemnealgme, kuna
teised jäävad steriilseks. Seenre valguta'
Levinud mõlema poolkera paras- ja lähistroopilises vöötmes, Euroopas
eriti Vahemeremaadel. Sugukond pole esindatud ei Austraalias ega Austraalaasia saartel. Perekonna VaĮerįana peaievik on Lõuna_Ameerikas ja
umbes poo1 tema liikidest kuuļub neotroopilise ja antarktiļise fļoorir
aladele.

Į

Koostanud

l(.

Eichwaįd
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l36. joon' Punaseõieline leedia (Fedia cornucopiae\: rr
_ õis, c _ vili
- taim,d ü taime
(vasakul risilöikes); punane kannusliĮl (ĶentranĮhus ruberJ:
įilernine
osa. e -- alumine varreļeht' / ._ õis, g
vili pappįļSega.

-

Palderjanilistesi pole seni leitucl auteļltset paleobotaanilist materjali
ja sugukonna ajaloolisest kujunemisest puuduvad seega otsesecį andmed.
Sugulussidemed viitavad üheļt poolt uniohaļ<alistele
1õipsacaceae), teiseit
poolt kuslapuulistele (CaprĮfotiaceae); sugulus korvõieļistega on įlmselt
kaugem.

Palderjaniliste tähtsus seisneb selles, et mitmete ļiikide juured sisal_
davad tugevalt lõhnavat kiledamaitseļist eeterlikku õli; mõni rreist liikidest, eriti harilik palderjan, annab laialdaseii kasutatavat droogi. Mõningaid kännaku (VaĮerianeĮĮa) ļiike tarvitatakse salatina' Dekoratiivtaimi
sisaļcįavad perekonnad Fedįa ja Ķentranthus; kummastki ühte ļiiki on ka
Eestis aia-ilutaimena kultiveeritud. Need on järgrnised: üheaastane, pisut
lihakate lehtedega ja pikaputkelise krooniga punaseõieļine f ee_
d i a (FedĮa cornucopiae DC.) (136. joon., a_C} ja hallroheline püsik
punane l<annuslill fKentranthus ruber (L.) DC.l, millel on kannusega õied (l36. joon., d_s).

I.

Paaritusulgjate liitlehtedega, harva lihtlehtedega, punaliate õitega
püsikud. 1'upp õitsemisajal väga väike, veidi harnbuiine; hiljem tuįp
suureneb ning moodustab seeannise tipul pappuse
2. perekond palderjan
VaĮerįat.la L.

-
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Lihtlehtedega' sinakasvalgete õitega ühcaastased taimed. Tupp ci
moodusta viljumisel pappust
l. perekond kännak -- VaĮerįaneįįa Mill"

l' o"'if;,:į,TlTįI

;,,!:.':;'Telļa

l

Mtl|'

Õietupp väga mitmesuguse kujuga, sageli viļtune, väike; viljumisel

suureneb, kuid ei moodusta pappust. Õiekroon korrapärane, lehterjas, viie-

tipmeline, kotja kühmu ja kannuseta, peaaegu alati sinakasvalge. Toļmu_
kaid 3. Viļi ühe- kuni kolmepesaline.
Üheaastased harkjalt harunevad taimed; üle 50 liigi, levinud eriti Vahemeremaadel, vähesed ka Põhja_Ameerikas; puuduvad mägedes. NSV Į.iidus esineb 35 liiki, Eestis 2 liiki.
l. Viljad külgedelt veidi lamendunud. Tupe serv ebaselgelt l-3 hambaga
2. Põldkännak * Vaļerįaneįļa Įocusta (L.) Betcke

Viljad munajad. Tupe serv hästi nähtavalt hambuline, kahe

ja

l.

ühe Suufema lrambaga

l.

Hhmbune kännak

*

väikese

Vaįerįaneįta dentata (L.) Poll.

seļ<tsioon Valerįaneį.ļa.

Euaaįerįaneįįa Hoeck in Engl. et Prantl,
Pflanzenfam'4 (4):177,l&9l. -__ Vili väike, munajas või l<erajas. Tupe secv
viltune, pügaldunud või hambuline. Holarktiļistel aladel' eriti aga_ Vahc_
meremaadel levinud liigid.

ļ.

Hambune kännak
- VaįerįaneĮĮa dentata2 (L.) Poll. Hist. pl. Palat.
t776; Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._Eur.6 (l):264. l9lB;
Lincz. in trl. URSS 23 667. l95B. *- V' dentata a. Morįsonil (Spreng.)
Schmaļh. Ö"ll. Cp. ra }Oxu. Pocc.2: 20' 1897.
V' dentatavar' teiosperma
wallr. sched. l: 23. lB22; Hall. et wohlf. in -Koch, synops. ed. B. 2: 12lB.
1902; Hayek et Markgr. in Fedde, Ęepert. Spec. nov. Beih.30 (2): 4B5.
1931.
V. Morisonll (Spreng.) DC. Prodr. 4: 627. lB30; Led. Fļ. Ross.
2:431.- 1844-1846; Boiss. Fl. or. B: 105. rB75; Skottsb. et vestergr. in Bih.

l:30'

Sv. Vet.-Akad. I{andl. 27.3 (7): ļ7' lg0l.
V' Morįsonii p. teioīarpaDC'
ļ. c. -* Vaįerįana Locusta ö. dentata L. Sp.-Pl.33. |753.
Fedįa Morįsonįį
Spreng. Pugill. t: 4. 1Bl3.
BarepuaHe,įĮJla sy6uaran. - (l38. joon., f-i.)
o. Ūheaastane, l0-30- cm kõrge, dihhotoomselt harunev, veidi kan_
diļise varrega taim; varre kandid ja leheservad karvased. Alumised lehed
piklikrnõlajad, ülemised lineaaļsed, aļusel sageli hambulised. Õied laiuva,
hõreda ebasarikana, sinakasvalged. Seemniseā munajad, 2,5-3 mm pika,J'
paljad, seljalt lamedad väikese vaoga' milles kulgeb niitjas roie; seemnise
äärel madala servaga steriiļsed viījapesad, mõhĮpool ku*"r, kolme roidega' Tupe serv ühe Suurema (keskmise) ja kahe väiksema hambaga.

ļ

Deminutiiv nimest VaĮeriana (|ad. k.)'

2 dentata (lad. k.)

_

hambu(li)ne; sõnast dens

*

hammas.
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l37.' joon. Hambuse kännaku (Valerianella dentata) leiukohad Eestis'

Oitseb juunis, juulis.
Eestis harva Saaremaa lääneosa kesapõldudel (oju, Viki, Mustjala,
Kõnnu, Kiheļkonna) (l37. joon.).
Üldlevik. Liigi üldlevik pole täiesti selge, sest teda käsitati varem kollektiivliigina. Teisekš esineb liik sageli tulnųkana. on levinud NSV Liidus
Lätis ja Krimmis. Rootsi mandriosa kesk- ja lõunaosas, Õlandi ja Gotlandi saarel, Poolas, ka Kesk- ja Lääne-Euroopas ning Balkanimaadeį.
Areaaļi laadilt on ta Seega subatlantiline liik.
Majanduslik tähtsus. Umbrohuna väheseļ määraļ levinud. Kasutamise
kohta pole andmeid.
2' sektsioon Locustae DC. Prodr. 4: 625' lB30. _ Vili väike, munajas
või ümar, fertiilsel pesal tohlparenhüüm. Tupe ääris 'peaaegu puudub.
Vilja steriilsed pesad fertiilsega peaaegu ühesuurused. Idapoolsete Vahemeremaade liigid, üks neist (V' Įocusta) sünantroopse liigina laialdasemalt
levinud.

2'

Põldkännak
VaĮerįaneĮįa įocusta ' (L.) Betcke, Animadv. Valerianellas 10. 1826; Fed'tsch. et Fler. @.ir. Eepon. Pocc. 920. l9l0; Majevski,
o.l. Enpon. .ļ. CCCP, ėd. B. 53B. 1954; Lincz. in Fl. URSS 23: 663. 1958. -*
Vaįerįana Locusta 'a' olįtorįa L. Sp. Pl. 33. 1753. _ VaįerįaneĮįa oįįtorįa
(L.) Poll. Hist. pl. Palat. l:30. 1776; Moench, Meth. pI.493. 1794; Led. Fl.
Ross. 2: 428. 1844-1846; DC. Prodr. 4: 625. 1830; Wied. et Web. Beschr.

| Įocusįa (lad. k.)
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l38. joon. Kännakud (VaĮerianeĮĮa). V' įocusta: a
ja
b
- õitsev taļm,
- õis, c
* vili küljelt ja seljalt, e _ vilja ristlõige; V' denįata:
f - õitsev taim, g taime alumine osa, į ja į
vili mõhult ja seljalt, j
vilja ristlõige'

d

-

-

phan' Gew. Esth_, Liv- u. Curl.22' lB52; Boiss. Fļ. or.3:625. tB75; Skottsb.
et Vestergr. in Bih. Sv. Vet.-Akad, Handl. 27.3 (7): 17. l90l; Hayek et
Hegi in Hegi, Illustr' Fl. Mitt.-Eur.6 (l):266. l9lB.
- Vaļerįanella
dįchotoma Gil. Exerc. phyt. 456. |792.
Ba;lepuaueJIJIa KoJtocl(onar. (l33.

joon., a-e.')

-
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l39. joon. PõldkänņakLr {VaĮerianeĮĮa Įocusta) leiukohad Eestis.

6; . Taim dihhotoomselt harunevate vartega, l0-30 cm kõrge. Varred
pisut kandilised ning peenevacjlised, kantidel väga lühikõste allasuunatud
karvakestega. Juurmised lehed mõlajad, rootsulised; varrelehed rootsuta,
piklikud, aluselt kuni keskpaigarri ripsmelise Servaga. oied valged või
sinakasvalgecį, võrdļemisi tihedates ebasarikates harude tipul. Õiekroon
putkjas, alumise kolmandiku ulatuses vaevalt 0,25 mm lai, kõrgemal järsult laienev, viiehõļmalise servisega. Tolmukaid 3. Vili pisut ümarmunajaS,
veidi lapik ning seetõttu mõlemal küljel lame, l,5-2 mm pikk, serval
vaoga, külgedel kahe soonega, millest üks on teisest tugevam; vili luubiga
vaatlemisel pisut udemeline.
Õitseb mais, juunis.
Kasvab mererannikul, kaljudeļ, ļ<uivadel põldudel umbrohuna. Eestis
levinud läänesaartel ja Pärnu ümbruses (l39. joon.).
Üldlevik. NSV Liidus: Lätis väga haruldane, on levinud Leedus, Laadoga-Ilmeni valdkonnas, Euroopa-osa ļõuna- ja läänerajoonides, Ķaukaasias. Kasvab Soomes (Ahvenamaal ja rannikutel), harilik Lõurra-Rootsis, Õļandi ja Gotlandi saarel, peaaegu kogu Kesk- ja Lääne-Euroopas,
Põhja_Aafrikas ja Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Salatiks sobiv, kuid Eestis vaevalt sellena kastt_
tatud. Suhteliselt vähe levinud, seepärast umbrohuna tähtsuseta.
On kirjeldatud
ja
Ī. oįeracea Schlechter
- Suurem õige vähe karvarre; kultiveeritakse
salatitaimena.
l

272

2.

perekond palderjan,- VaļerįanaI LL. Sp. Pl. 31. 1753.

Vaļdavalt püsikud,;kuid Uues Maailņas sealsete ļiikide hulgas ka ühe_
aastasi, poolpāõsaid ja põõsaid. Õied mõlemasugulised, harva ühesugulised ja taimed kahekojalised. Tupe tipmed õitsemisajal vähemärga-tavad,
sissepoole käändunud, viĮjumiseļ arenevad 5-l5 sulgjast karvastl: koos_
nevaks pappuseks. oiekroon lehterjas, viie tipmega, alusel õõnsa kotja
moodustisega. Vili ühe lertiilse ja kahe steriiļse pesaga.
Liikide arv uļatub liigimõiste laiemal käsitamisel üļe 200. Eestis osineb
4 liiki, neįst üks väga polümorfne.

,'

LltKIDE MÄÄRAM!SE TABEL

1.
t,,:

Lihtlehtedega väga haruldane tainl
4. Lihtlehine palderjan

-

Valerįana baĮtica P|eij

2
Paaritusulgjate liitlehtedega tairned
maa_alūste
(kuid
stoloonideta
2 Mererandadel esinev maapealsete
võsunditega) halofüüt' Alumised lehed umbes l0 paari lehekestega
3. Randpalderjan - Valerįana saĮina P|eij.
MittehaļofiilsecĮ liigid (mis võivad esineda ka ntereranna suprasaliin.
3
ses vööndis)
3. Stoļoonid puuduvad. Hariļik, väga polümorfne niidu- ja sootaim. Lehe-

keste arv väga

erineV
l. Harilik

l

palderjan

-

Vaįerįarla officinaĮis L.

Juurekaeļaļ esinevad pikad maapealsed stoloonid. Alumised lehed

5 paari

lehekestega

2'

Sale palderjan

-

Valerįana sambucĮfolta Mik' fil'

, l.

Valerįana officinaĮis2 L. Sp. Pl.45. 1753, s.
Harilik palderjan
rstr.; DC. Prodr. 4:641. 1830; Led. Fl. Ross.2:438. 1844-1846, p'p';
schmalh. on. cp. u ĪoxH. Pocc. 2: 21. lB97; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt._Eur. 6 (|):276' l9l8; Lindm. Svensļ< Fanerogamfļ. ed. 2.5II'
;Į958'
1926; Kryl. Õ,l. 3an. Cr.r6. 10: 2610. 1939; Grub. in Fļ. URSS 23: 625.
s. l.
Balepnarra JIeKapcTBeHHa'\ v1:,;.ĪĄ aIĪTeĮļHaf. (l40. joon.; 14l.: joon.,
e-g.)
4. Püsik väga lühikese risoomiga, rohkete narmasjuurtega. Vars
,o,5-l (l,5) m kõrge, püstine, õõnes, sooniline, paljas võį alusel ļ<arvane.
Lehed sulgjad, 2_1| paati lehekestega; lehekesed munajassüstjad, lineaai.süstjad kuni lineaalsed, terveservalised või hambulise kuni saagja SeIvaga;
tipmine ļeheke sageli väiksem. Õisik suhteliselt suūr,'harunev. Õied mõle_

į

Keskajast pār'inev nimi; tõenäoliselt tuletatud ladįnakeelsest sõnast uaĮere
.hästi tundma, terve oļema, mis vįitab taime raviomadustele,
2 otĪicįnaļįs (lad k.) _- apteegis ravimtainrena kasutatav.

ļ8

LeStļ NSV

floora

-

end
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l40. joon. Harilik palderjarr (VaĮeriana officinaĮis): ct
juurmine osa varre alttse
- ctaime
ja alumise lehega, l
_
varre keskmine osa kahe lehega,
õisik,
d.
õļs küljelt vaa_
datuna, e _ var. nįįįdaõis pealt vaadatuna, f
var. nįtįda tolmrrterad,- g
paĮust- val.
,rņ'e vili pappusega' i _- pappuseta vili seljalt - ja kiiljelt, l
._ t. Įaįįvilja ristlõige,
i
/olla juur'rrlise lehe srrlglehekeļ k
Ī. tenuif olia altimise varrelehe kaks sulglehekest.

-

masugulised, enam või vähem roosakad. Tupe tipmed õitsemisajal sisse_
poole käändunud, suurenevad viljumisel ning moodustavad Seemnise tipuļ
asuva pappuse. Seemnis sile või karvane'
Õitseb juulis, augustis.
Kasvab kuivematel niiiudel ja puisniitudel, uhtlamminiitudel, soistel
niitudel ja soodel, lodudeļ' kraaviļ<aļļastel, võsastikes, metsaservadel. Ees_
tis levinud kogu alal.

Üldlevik. Liigi areaal on Euraasias, kuid paljude rasside tõttu orr üld_
levik ebaselge.

Majanduslik tähtsus. Eeterlikku õli sisaldavate palderjariijuurte ravi_
toimet tunti juba meie ajaarvamise esimesel sajandil (Dioskoridese ja
Pliniuse tööd). Ka kaasajal on palderjan laialdaselt tuntud droog (RhĖ
zoma et Radįx VaĮerianae), nrida kasutatakse rahustina, uirrutina jne.
Palderjanijuur on populaarne ka rahvameditsiinis. Kaasajal kultiveeritakse droogi saamiseks eriti hariliku palderjani teisendeid (rasse), millel
on hästi arenenud juurestik. Juured sisaldavad eeterlikku palderjaniõti
(keskmiselt 0,5_l,0%), palderjanhapet, äädik- ja sipelghapet ning teisi
happeid. Palderjaniõli toimeaineteks on borneool, terpeeni<l ja isovaleriaanhape.

Harilik palderjan on võrdlemisi polümorfne takson. Huvi tõttu palderjani kui tähtsa ravimtaime vastu hakati teda käesoļeval sajandil ka taksonoorniliselt uurima. Põhiliseks tööks selleļ alal on NSV Liidu teadļase
G. Kreyeri moirograafia ļ, milles Valerįana off icinaĮis Į,. kui liik ei ole üldse
esitatucl, vaid on liigestatud paljudeks mikroliikideks. Ka hiljem on NSV
Liidus ilmunud töid, milles Ķreyeri meetodit jätkatakse. Palderjani takso_

noomiļige killustamisega on ilmselt liialdatud, nagu näiiavad mikroliikide
määramise tabeļid, mis sageli ei võimalda vähegi rahuļdavat määramist.
Käesolevas teoses on püütucl leida keskteecl meie palderjani liigisiseste
taksonite klassilitseerimiseks' Val'erįana ofiicinaĮis L. (s. str.) on jäetud
püsima, kuid temast on liikidena eraldatud kolm mesti (V' baĮttca,V' saĮina,
V. sambucįfoĮta\, mis on üksteisest rahuldavalt eristatavad. Peale selle
antakse kolme Eestis kindlasti esineva mesti määranrise tabel, milles mestid on viidud teisendite kategooriasse. Need mestid, ehkki osalt erineva
kromosoomide arvuga, on üksteisest vähem erinevate tunnustega kui liikidena käsitatud tüübid. Teisendite määramise tabeli koostamisel on kasutatud A. Üksipi ja Th. Nenjukovi vastava tabeļi viimast osa LoodusuurijaĮe
Seltsi Juubelikoguteoses I853-1953 ( 1953).

ļ

Kpeüep

f. K., 1930. Jlexapc'IBeļĪĮįa'į Ba,Īepualla' V officinalis L.,
nprrl' 6or., reneT. t'l ceneĶq. 28 (l).

Kaņxasa. Tp. no

18"

Enpo1u.,_3
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HAR|Ll(U PALDERJANt TElsENDlTE MÄÄRAM|SE TABEL
(Koiķ taksonid on stoloonideįa, väikeste, 3,514 mm pikkade õitega.)
l' Lehekeste paare 2 või 3, harveminį 4. Kromosoomide arv 2n-28.
Kogunud Pärstis Viljandi ļähedal G. Pahnsch 26. VIII lB7B. a.
var. estotlįcc (Nenj.) K. Eichw'
V' estonica Nenj. in Loodusuur.
39:
Seltsi Aruanded
220. 1933.
Lehekeste paare rohļ<em kui 5 .
2
2' Lehekeste alumine pind kaetud lühikeste (0,5-l,0 r,rrm) püstiste (hästi
jälgitav värskeįel taimedel) , enam_vähem tihedate karvakestega.
Tolmuterade läbimõõt 40-50 plm. Õiekroon umbes 3,5 mm pikk. Var_
red tavaliselt rohekad' Kasvab Šoodel. Juurtest saadakse keskmise
väärtusega droogi. Ķromosoomide arv 2n-|4
vat. paĮustrjs (Kreyer) K. eichw'
- V. paĮustris Ķreyer in Not.
Syst. Herb. Hort. Bot. 5: 192. 1924. (141. joon., g.)
Lehekeste aļumine pind pisut läikiv. Mõnikord ainult roodudel, eriti
pearoodudel, üksikud 0,05-0,3 mm pikkused lidus karvakesed. Tolmu"
terade läbimõõt 50-52 plm. Õiekroon umbes 4 mm pikk. Varred tavaliselt punakad. Kasvab lamminiitudel. Juurest saadakse keskmise
väärtusega droogi. Kromosoomide arv 2n-28
vat. nįtįda (Kreyer) K. Eichw.
V. nįtįda Ķreyer in Not. Syst.
Herb. Hor.t. Bot. 5: l92.1924'* (l4l. joon., e jaĪ.)
Peaļe nende teisendite eristatakse Vorme suuruse ja lehekeste kuju järgi.
Neist on mainitavad ka Eestis esinevad vormid:
Ī' tatifoĮia Vahl If. exaĮtata (Mik. fil.) Schmalh.] - lehekesed laiaeļ,
taim tugev, kuni l,5 m kõrge; varsi mitu; varjuvorin (l40. joon., i);
. tenuifoĮia Vahl Il' angustifoĮia (Tausch) Schmalh.] lehekesed
väga tihedalt asetsevad, kitsad; aļumistel lehtedel piklikud kuni süstjad,
terveservalised või harvade hammastega; ülemistel lehtedel lineaalsed,
f

terveservalised; kuivematel, päikesepaistelisteļ kohtadel kasvav, 40-70 cm
kõrge vorm (140. joon., Ė)'
_-. Vaļerįana sambucif oĮiaļ Mik. fil. in Pohl, Tenį.
Fl. Bohem. t:41. lBl0; Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed.2.5ll. 1926; Hayek
in Fedde, Repert. spec. nov. Beih. 30 (2): aB8. l93l; Min. et Razzh. in
Becņu, JleHaurp. yrrr.rn. 19 (3): l83. 1964.
V. ex,ceįsq Poir. in Lam.
Encycl. mėth.8: 30l. lB0B; Hoeck in Koch, Synops. ed.3.2:1212. |902
Hiit. in Menr. Soc. Fauna et Fl. Fenn.8: 3l9. ļ932-1933.
v. officinaĮis
p. sambucif oĮia (Mik. fil.) Schmalh. cD.ņ. Cp. n Įoxrr. Pocc.- 2: 2|. lB97.
-_
V. officinalįs var. excelsa Fedtsch. et Fler. @.n. Erpon. Pocc.924. 1910. _V. repens Host, Fl. austr. l: 35. ļB27.
- BanepxaHa BbIcoKarI.
4. Püsik kõrgusega 70-l50 cm. Juurekaelal esinevad rõhtsad maa_
pealsed stoloonid. Varre alumised ļehed 3-6 paari lehekestega; lehekesed

2. Sale palderjan

* V. N. Vorošiįovi järgi

(IexapcTBel{įtarl BaflepįIaHa' l959) ei esine Baįti liįduvaba
riikides.
į Perekonnatrimest Samlacas leeder; foĮium (Iad. k.) įeht.

-
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-

munajaSSüStjad, hambuļise servaga, tipmine leheke teistest ļaiem. oiekrooni pikkus 5--6 mm, õied roosakad kuni peaaegu valged. Tolmuterade
läbimõõt 60_70 /.įm. Seemnis sile või karvane,4_5 (6) mm pikk.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab enamasįi huumusrohketes, parasniisketes salumetsadeS ega
csine mereranna saliinses vööndis. Levik Eestis selgitamata; on leitud
osmussaareļt (Eklund).
Üldlevik. Väga levinud Skandinaavias ja Lääne-Soomes, Norras ulatub mandri kõige põhjapoolsema osani. Areaaļi tüübilt Euroopa boreaaļmontaanne liik; võib-olla esineb ka Siberis (Schmalhauseni järgi).
Majanduslik tähtsus. Arvatavasti sisaldab eeterļikku õli vähem kui
harilik palderjan ning on droogina samuti väiksema tähtsusega.

3.

Vaįerįana saĮįna ' Pleij. in Acta Horti Berg. 8: 7l.
Randpalderjarr
1925; Lįndm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2' 5l l ' 1926; Hiit. in Mem. Soc.
V. PĮeiieĮĮĮ
Fauna et Fl. Fenn.8: 3l9. l932-1933; Malrnström, l.q. 32l.
_
V. sambucįfolla ssp. saįįna
Ķreyer in Tp. ūpļzKJI.6or.28 (l):205. 1930.
(pleij.) Nordh. - Hultėn, Atlas, no l649. l950. - Banepnaua coJleBaf.
(141. joon., c ja d.)
4. Püsik maa-aļuste võsunditega, kuid ilma maapealsete stoloonideta. Vars sageli violettpruun. Lehekeste paare 6_ll, ļehekesed kitsas'süstjad, terveservalised või peaaegu terveservaļised, tipmine leheke teistest laiem. Õisik võrdlemisi tihe, õied tugevasti ļõhnavad, 5- 6 mm pikad,
punakad;.toļmuterad ja seemnis Sama Suurusega kui saļedal palderjanil.
juulis, augustis.
Õitseb sellest hiljem
Kasvab ainult mererannaļ, peamiselt kivistes kohtades. Eestis leitud
harva (Heinlaiul Hiiumaalt idas, Puhtul).
Üldlevik. Skandinaavias näib randpalderjan olevat leviirud saleda palderjaniga rööbiti; Hiitonen ja Hultėn (l.c.) peavad teda viimase teisendiks
. ' resp' alamliigiks, mis on kohanenud mereranna saliinsele vööndile, kus
',sale palderjan kunagi ei esine. Andmed levikust väljaspool Soomet, Root:sit ja
Norrat puuduvad ning ļiik näib olevat Skandinaavia või Baltoskan-

dia endeem.
Malmström (1. c.) leidis,

et Soomes

(Tvärminnes) otsmine leheke
varieerub suuruselt, kuid on alati, eriti alumistel lehtedel, külgmistest suurem; maa-aluste võsundite kohta märgib sama autor, et nende pikkus oleneb pinnase kõvadusest
- kuival, tihkel pinnasel võsundid vahel puudrtvad'või on ainult 4 cm pikad, kerges ja niiskes muļļas aga võivad kuni
22 cm pikkuseks kasvada.

Ą. Lihtlehine palderjan

2

Vaįeriana baļtįca Pleij. in Bot. Not. 1907:
267.1907 et in Acta Horti Berg.8:5. 1925; Lindm. Svensk Fanerogamfl.
ed.2.5ll. 1926; Nenj. in Loodusuur. Seltsi Aruanded 39: 222.1933. -

I saĮįna

(lad. k.)

_ sooļ
esinev,

soolaku-, sõnast sal

2 baltįca (lad. k.) -_ baļti' Baltimaadel

277

e

C

r

ö

a
0

baĮtįca: a -_ taime keskmįne ja ülemine
alumine
leht; V. saĮįna'. c _ taime juurmiosa ühes õisikuga,
sama liigi
sed osad väga lühikese risoomiga (orig.), d _ juurmised osad pikema rįsoomiga; V. of[icīnaĮis: e ja t _ var. nįtįda kahe sulglehekese alumine pind'
g -_ var. paĮustris'e sulglehekese alumine pind"

l4l. joon. Palderjanid (Vateriana). V'
b_

V. offictnaljs var. simpĮicifolią Led. Ic. pl, Fl. Ross.4: 19. 1833. * v. otfĻ
cįnaįįs ö' integrifoļįa Led' Fl. Ross. 2: 439. lB44-l846; Bunge in Fleisch.
Fļ. Esth-, Liv- u. Kurl' ed. 2. 17. 1853; Lindb. in Mem. Soc. Fauna et Fl"

Fenn. l0: 92. l933-l935, pro
{141. joon., a ja b.)

forma.

Balepnaua

lĮeJIbHo"IIHcTHafl.

60 crn kõrge püsik, Lehed lilrtsad, umbes 3_4 cm pikad ja
mitmeti hambulise' pügaldunud või saagja Servaga. Varre
,sõlmed ļ<arvased. Õied väikesed, 3_3,5 mm pikad; seemnised umbes
2,5 mm pil<ad.
I-evik. Į,edebour (lB44-l846: 439) mairrib mesti esinemist Liivimaal
(Livonia). Nerrjr-rkov (l.c.) järeldab, et mest pidi leitama Eestist, kuna on
teada, et Ledebour ekskurreeris Eestis peamiselt 'I'artu ümbruses. Liik orr
tõeliselt Eestist leitud: nimelt mainib Bunge (l. c.) , et V. officinaĮis ö.
integrifolia orr leitud Abja lähedalt ühest metsast, niiskelt pinnaselt. Napi
diagnoosi kõrval o1l See kõik, mis lihtlehisest palderjanist Eestis teada on:
kohalikes herbaariumides puuduvad selle eksemplarid. Pleijeli ja Lindbergi
ļärgi (l. c.) on secla ļiiki leitud ka Rootsist (Lundis).

ų. Üle
2 cm ļaiad,

4. sugukond uniohakalised

--

Dipsacaceee Juss.'

Ühe- või kahe-, enamasti aga mitmeaastased rohttairrred või airrult aļusel puitunucl poolpõõsad (puhmad) vastakute tervete või lõhestunud, alusel paarikaupa kokkukasvanud lihtlehtedega. Abilehed prruduvad. Õied
mõlemasugulised, asetsevad laienenud, sageli peaaegu lamedal õisikupõh"
jal, koondunud tihedaieks õisikuteks (nuttideks) ; õisiku keskmised õied
korrapärased, väļimised (servmised) aga sageli kolrapäratud ning Stluremad; sageli asetseb iga õis kileja kandeļehe kaenlas, harvemini puuduvad
õie aļusel kandeļehed ja õisikupõhjal esinevacl siis harjasjad karvad. Õisikuid ümbritseb aļusel kõrglehtedest įahklehine üldkate; kõrglehpd rohki:arvų1ised, enam-vähem ühesugused, vahel aga välimised seesmistesi,
soomusjatest lehtedest suuremad, rcrhelised ja rohtjad; mõneļ juhul on
kõrglehtedel torkavad moodustised. Õie päristupp on kausjas või kitsaks
ääriseks redutseerutrud, 4- või 5-osaline, serval harjasjate hammastega,
asetseb sigimiku tipul. Päristuppe ümbritselr rohtjas, kilejas või nahkjas
välistupp, kujult putkjas või lehterjas, enam-vähern ļ<ar-rdiline,4 või B rooga
nirrg tipul kroonja moodustiseta (ääriseta) või B rooga ning tipul kroonja
moodustisega; välistupp on arvatavasti tekkinud õiealuste kõrglehtede
kokkukasvamise teel. oiekroon enam-vähem putkjas, serviseosas nelja_
või viiehõlmaline' Tolmukaid enamasti 4, harria 2; nad kinnituvad niitidega krooni pr"rtkeosale ning vahelduvad krooni hõlrnadega; viiehõlmalises
l<roonis puudub tolmukas kahe tagumise hõlma vahel; tolmukotid avanevad
pikuti sissepoole ja kinnituvad niitideļe seljaga. Sigimik alumine, moodus_
tunud ļ<ahest rriljalehest; enamasti viljub ainult eesmine viljaleht ühe
rippuva anatroopse seemnealgmega (teine viljaleht on redutseerunud ja

I

l(oostanud

S.

Talts.
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steriilne), Emakakael niitjas' terve või kahejaguse suudmega. Vili
seemnis, mida tihedaļt ümbritseb välistupp; seemnise tipul asetseb päris_
tupp. Välistupp funktsioneerib mõnędeļ perekondadel (näit. Scabiosa\
lennuorgarlina. Seeme on õli sisaldava endospermiga, tärkliseta, sirge'
eoga.

Sugukond Dipsacaceae sarnaneb mõningatelt tunnustelt (õisiku, üldkatte, vilja ehituselt) sugukonnaga Compositae; see on seletatav konvergentsiga. Fülogeneetiliselt on Dipsacaceae kõige lähemalt seotud Sugu_
kondadega Valerįanaceae ja Rubįaceae.
Sugukonda loetakse tavaliselt 9 perekonda rohkem kui 200 liigiga, mis
on levinud ainult idapoolkeral, pgamiselt Vahemeremaadel; mõned liigid
uļatuvad kaugele itta (Jaapanini), vähesed lõuna suunas Aafrika lõuna_
osani .või Etioopiani, põhja suunas aga metsavööndini. NSV Liidus on,
esindatud 7 perekonda, neist Eesti flooras 3 perekonda. Mitmed sugukonna,
esindajad on tuntud ilutaimedena.
Sugukonna Dipsacaceae esindajad ei sisaļda alkaloide, vaiku, terpeene
ega teisi aineid; seega kuuluvad nad spetsialiseerumata ainevahetusega ja.
fülogeneetiliseļt noore taimerühma hulka (Blagoveštšenski, ļ950).

PEREKONDADE MÄĀR,ĄMlSE TABEL
Õisikupõhi harjasjate karvadega, kandelehed õite alusel puuduvadl
Lehed terved või kanneljalt lõhestunud.kuni sulgjagused
l. perekond äiatar Knautįa L.

-

I

Iga õis asetseb õisikupõhjal kandelehe kaenlas .
2'
Õiekrooni servis 4 hõlmaga. Õisiku välimised (servmised) õied pole.
suuremad; õied enamasti sinised' Varrelehed alati terved
2' perekond peetrileht Succįsa Necli.

-

Õiekrooni servis tavaliselt 5 hõlmaga. Õisiku välimised õied suuremad; õied lillakad. Varrelehed lõhised ktrni sulgjagused
3. perekorrd tähtpea
Scabįosa L.

-

triibus Ķnautįeae Van Tiegh. in Ann. Sci. Nat. sėr.9, l0: l69. l909. _
Õisikupõhi harjasjate karvadega, lĮandelehed õite alusel puuduvad. Välis_
tupp lrihikesel jalal, 4 rooga, ääriseta; päristupp neljaosaIine. Krooni ser_

l'

vis 4

hõlmaga.

: .

l.

perekond äiatar _ Knautįa| L.
Pl. ed. 5. 47. |754' _' Scabįosa L'
Sp. Pl. 99. 1753, p. p.

I-. Gen.

Ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed püstiste, enamasti harunenud ja,
sageli õõnsate vartega. Lehed karvased' harvemini peaaegu paljad; uurrįļehed enamasti terved, harvemini sulglõhised, rootsuta; alumised (juur_

ļSaksa arsti
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Christoph Knauti (ļ654__l7l6)

auks.

misecl) lehecļ enamasti sulglõhised kuni -jagused, harvemini terved, rootsuks ahenevad' Õied üsna ļühikestel raagudeļ, asetsevad laienenud, kumeral, lrarjasjaie karvadega õisikupõlrjal, koondunud enam või vähem tihedaįeks älriķut"ķ.' 1nutīideks;; õisikud pikkadel tipmis-tel ja külgmistel
raagudel; raod karvased, sageii ka näärmekarvased. Servmised (prote_
ranärilised) õįeit keskmistest (emasõitest) suuremad. Üldkate nuti aluseļ
koosneb įaįatiselt rohtjatest kõrglehtedest. Päristupp kausjas, B-16 har_
jasja hambaga. Välistirpp lame, sile, neljakarrdiļine (4 rooga). Krooni
ļa.Ļi. 4 hõlniaga.'Toļrnrkuid 4, tolmukaniidid kroonist pikemad' Emakakael niitjas,, kįonist väljiaulatuv, kahehõļmalise suudmega; sigimik ühe
.""*r.rlgr.gu. Seemnis lühikese jalakesega, neljakandiline, ülemises
osas kanticįe valreļ lohuke, tipul väikesed hambad'
Perekonda kuuiub ligi 50 ļiiki, mis on levinud peamiselt mägistes piir_
kondades Vahemeremaaāel ja Ee.s.Aasias, ulatudes Euroopas põhjavöönctini. NSV Liidrrs on esindatud 6 ļiiki, neist Eestis l liik'
l. Harilik }įiatar - Ķnautįa araensįs 1 (L.).Th.'Couit. Mėnr. Dips. 4l.
lB24; Led. Fļ. Ross. 2:450. 1B44-1846; Hayek':et Hegi in Hegi, Illustr.
Fl' Miit.-Etrr. 6 (|\:292. l9t8; Bobr. irr Fļ. ĮJR,SS 24: 14. 1957; Bumb. in
Latv. fl. 4: 304. 1959. .- Scabįosa araensįs L, Sp. Pl. 99. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curį' 78. lB52. - S' crenata Luce,
Prodr. Fl. osiī. 28. lB23, non Cyr. - S. ĮacįnįataLuce' l' c', non Licht' Kopocraauux no"Įegoft. (|42.-144. joon.)
moodus4. Taim sageli hallikasroheļine' Risoom tugev, harunenud,
ruljas,
harunenud,
tab talvituvaid lehekodarikke. Vars püstine, enamasti
ülemises
vaoline, alumises osas allapoole suunatud harjasjate karvadega,
osas Įühikarvane, vahel lrõredalt karvane, (30) 40-80 (90) cm kõrge.
Lehed süstjad, läiketud, enamasti karedate karvadega, eriti alumisel pinnal ja rooāudel, harvemini hõredalt karvased kuni peaaegu paljad, rips_
meliļe Sefvaga, kanneljalt lõhestunud kuni sulglõhiser1 või sulgjagused
(6,5) cm
[harva kõik lāhed terved (siis ülemises oSaS kõige laiernad)],2-5
laiad, terveservalisecl, harva hamhulisecl; lelrehõlmad enamasti iömbitipulised kr.rni nõrgalt teriiunud. Nutid rohkeõielise d, 2_3 (4) cm läbimõõdus'
pikkadel karvāstel, sageli ka enam või vähenr näärmekarvastel raagudel;
servmised õied tavalisõlt .rr."*ud, lrarva kõik õied ühesuurused' Üļdkatte
väļimised ļehed miimes feas, laisüstjad, teritunud, pikkade ļidus karvadega, ripsmelise servaga,3-7 (l0) mm laiad. Päristrrpp karvane, B harpunakasiaģa naĻnaga. Kroontįķed ttiķiķese putkega, sinakas-, ha_rvemini
Vili
karvased.
küljelt
iittäa, üsna īarva roosad või valged, väįimiselt
karja
lai'
karedalt
mm
2
(seemnis) piklikmunajas, umbes 5-6 mm pikk
hammasiega.
väikeste
,,vane, tipul
Õitseb juulist augustini.
' Metsa- ja niiduservadeĮ, põllupeenardeļ ja kesapõtdudel, teede ja kraavide ääres, ka kuivadel niitįdel ja loodudel. Sage ltogu Eestis. Eelistab
kuivi ning päikesepaistelisi kasvukohti.

|

ņraensis (la'J. k.)

-

pöld_, põllrr-, põllul, kasvav
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l42. joon. Har'iįik iiialar ļĶnautĮa aruensĮsJ. (Orig.)

d

a

L

U

a

b -_

la
143. joon. HarilikLr äiatari terveļehine vorrtr ļKnautĮa allensįs t. integrifolia\:
päristupe
õis päris- ja välistupega, d
.õitseva taime įilemirre ja alunrine osa (orig.), c
harjasjas harnmas, e _-

_

vili

päris_

ja välistupega'

-

Į44..joon. Hariliktr äiatari sulgjagilne vorm (Ķnauįįa araensįs Ī. pinnata|, (orig')

Uldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud KaļļgPõhi), Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kāug-Idas, Kesk-Aasias; kašvab' peamiselt kuivadel niitudel. Väljaspool NSV Liitu kogu Euroopaš, Iraanis.
Majanduslik tälitsus. Hea meetaim. Lehed sisaldavad kuni 145,8 mglo
'C-vitamiini. Nii kevaditi karjamaaļ kuį 'ka heina hulgas šöövad koduloomad teda rahuldavalt
Äiatar variecrub paljude tunnuste (Įehtede kuju, karvasuse, õisikute ehituse, õite värvuse jt.) poolest. Eestis eraldatakse peāle f. araensįs'e
Ī. integrifo|ia G. Mey. ĮĪ. agrestis (Schmidt) Szabõ]
kõik lehed terjoon.);
õisikuraod
(l43.
puhtal
ved;
näärmekarvadeta
esineb
kujul võrdlemisi harva (on kogutud näit. Pärnu rajoonis Kastna juures Įoopealsel,
Tartu ligidal Kabinas, Lõuna-Eestis Arulas jm.);
Ī. pinnata A. Sclrwarz
sulglõhised või sulgjagused (l4,Į.
- kõik lelred
joon.); kogutud Ķi1ingi_Nõmme
ümbruses Ristikülas, Võru rajoonis
(Lepassaare ja Husari vahel), Elva ümbruses (Külaaseme külas) jm.;
Ī. campestris Andrz. (Ī. discoidea Uechtr.) .- kõik õied õisikus ühesugused, servnrised pole suurenrad; esineb hajusalt liigi tüüpiliste esindajate
hulgas; kogutud näit. Võru rajoonis Meremäe ümbruses ja Ęõuges, Tartu
ümbruses, Alutagusel jm.;
Ī. asterocephala Georges
kõiļi õied suuremad; kogutud Ristikülast
(Pärnu raj.) ja Pühajärve -läänekaldalt;
Ī. ochroįeuca Gaud. (Ī. albida Klett et Ęicht.) _: õied valged; kogutud
Valkla lähedait (FIarju raj.), Koorastest, Saaremaalt jm.;
õied roosad või helepunased; kogutud Leevi
Ī. rubeĮ.įa Kiett et Richt.
ümbrusest (Võru raj.).
,

Scabįoseae Van Tiegrr. iIt Ann. Sci. Naį. sėr. 9, l0: l69
Õied õisikupõhjal kilejate kandelehtede kaenlas. Välistupp B rooga,
Įipul kroonja moodustisega. Päristupp viietine. Ķrooni servis enamastį
5 hõlmaga

2. triibus

ļ90l.

2.

perekond peetrileht

Neck. Elem' bot. ļ:

Succįsa

l09.

į

Neck

1790.

Tervete lehtedega püsikud. Õied nuttides. Õisikupõhi kilejate kandelehtedega. Üldkate õisiku alusel koosneb kahes reas asetševatest rohtjatest
kõrglehtedest. Välistupp neljakandiline, prismaatiline, karvane, iga1 küljel
kahe pikivaoga, iga kandi tipul ühe teritunud, karvase, lühikese ja laia
hambaga. Päristupp kausjas' 5 harjasja hambaga. Kroon serviseosas

4 hõlmaga.

Perekonna ainus liik on esindatud NSV Liidus, sealhulgas ka Eesti

flooras.

Į succįsa (lad. k.) alt lõigatud, sõnast succįdere
altpoolt sureb' näįb ta altpoolt lühemaks lõigatuna.

-

aĮt ära Įõikarna; et risoorn
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1. Peetrileht _- Succįsa pratensis l Moench, Meth. pl. 489.

Į794; Hayek
et Hegi in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur.6 (l):2BB. l9l8; Bobr. in Fl. URSS
24: 52. 1957; Bumb. in Latv. fl. 4: 305. 1959.
S. praemorsa (Gil.) Asch"
Fl. Brandenb.285. l864. -_ S' paĮustris Sass, -Phaner. Fl. Õsels 57. l860. *
Scabįosa stlccįsa L. Sp. Pl. 98. 1753; Led. Fļ. Ross. 2:45B. 1844-1846;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.77.1852. -.- S. praemorsa Gil. Fl. Lithuan. 3: 168. l78t.
- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed IV,
no l7B. 1939. *- Cuneq nyronotŽ. (l45. joon.)
4. Risoom lühike ja tugev, mustjas, narmasjuurtega, alt otsėkui

lühemaks lõigatud. Vars enamasti harunenud, harvemini lihtne, alumises
osas paljas või peaaegu paljas, ülemises enamasti lidus karvadega, harva
samuti paljas, väheste lehepaaridega, (20) 30-60 (90) cm kõrge. Lehed
terved, munajas-elliptilisecl või süstjad, teritunud tipuga, tavaliselt ku.rri
3 ctn, harva kuni 5 cm laiad, pealt pisut läikivad, paljad, alt enamasti
paljad, vaheļ lrõredalt ļ<arvased; varrelehecį rootsuta, juurnrised lehed ja alumised varrelehed rootsuks ahenenud. Õied peaaegu kerajates tipmistes nut_
tides, nutid kuni 2 (3) cm läbimõõdus, pikkadel, enamasti karvastel raagudel; õisiku servmised õied pole stturemad. Üļdkatte välimised lehed süstjad või munajassüstjad, teritunud tipuga, lidus karvadega või peaaegu
paljad, ripsmelise servaga' 2-4 mm laiad, nutist enamasti lühemad. Kan_
delehed õisikupõhjal elliptilised, alumises osas kilejad, ülemises karvasec,
6-7 mm pikad' Päristupp kitsa kausja äärisena, 5 tumepruuni, kuni 2 mm
pika harjasja hambaga. Välistupp neljakandiline, 8 tilredalt karvase rooga'
iga roo tipul üks ltihike hammas. Ķroon serviseosas 4 hõlrnaga, 4-7 mm
pikk, sinine kuni sinakaslilla, harva valkjas või roosa, välj,astpoolt lühi_
karvane. Viljad 5 mm pikad, tihedalt karvased.
Õitseb juulist septembrini.
Eestis niisketel kuni märgadel või soostuvatel rriitudel ja puisniitudel,
lodudel ja lodumetsades, madalsoodel ja siirdesoo-segametsades. Sage
kogu territooriumil. Eelistab kasvukohti soostuvatel ja turvastunud pinnastel, kus kaasļasliikideks on sageli Potentįį,įa ērecta, Parnassįa palustris,
Primuįa farinosa, Lįnunt cathartįcunl, Briza media, Molįnįa coeruĮea,
Carex panicea, Pltragmites communis jt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhjavööndis (alates Vologdast ja
Sõktõvkarist), keskvööndis nirrg lõunavöörldi keskosani (Bessaraabia vald_
konna keskosani ja Volga-taguse valdkonna põhjaosani), harva Ees_Kau_
kaasias, Lääne- ja Ida-Siberis (stepialadel puudub); kasvab soostuvatel
niitudel, rohusoodel, põõsastikes ja nretsaservadel. Atlarrtiļises, Kesk_ ja
Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias.
Majanduslik tälrtsus. Hea meetairn. Söödataimena tälrtsuseta. Kasuta_
takse rahvameditsiinis.

Eestis eraldatakse peale tüüpvormi (f. praterlsis)
Ī. gĮabrata Peterm.
- VarS ja lehed täiesti paljad; esineb võrdlemisį
harva; leiukohti on teada Pärnumaalt (Lippmaa, l93l);

t
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pratensis (lad. k.)

*

niidu-, niidul kasvav

ö

a

l45. joon. Peetrileht (Saccisa pratensis): a

_

õitsev tainr (orig.)' D

_ õis

kandelehega

Ī. hispiduta' Peterm. .._ Varfe alumine osa ja lehed karvased; esineb
hajusalt, kogutud näit. Pärnu rajoonis Tahkurannast ja Kangrult (Lippmaa, l93l), Hiiumaal Käina ümbrusest, Saaremaal Ķingissep,a juurest
mererannalt jm.
Harva esįneb teisendeid valkjate ja roosade õitega.

3.

perekond tähtpea

_

ScqbiosaI

L''

Enamasti mitnteaastased, harva ühe- või kaheaastased rohttaįmed.
vahel puituva alusega poolpõõsad (puhmad). Lelied vastakud, alusel
2-kaupa liitunud, enamasti sulglõhised kuni -jagused, harvemini terved.
Õied enamasti mõļemasuguĮised,'pikaraolistes nuiticles, välimised (proterandrilised) õied õisikus sageli suuremad. Alusel ümbritseb nutte roht-

jatest kõrglehtedest moodustunud ülįįkate. ÕiEikupõhi kumer kuni peaaegu
poolkerajas, r,ilja valmimisel mõnikord silinderjas, lineaalsüstjate, kilejate ning kahvatĮrte kandeļehtedega, mille kaenlas asetsevad õied' Päristupp lühikesel jalal, kausja äärisena,5 pika, a1usel liitunud harjasja hanrbaga (harjasega). Välistupp vilja valmimise aja1 B rooga; roodude, vahemik kogu ulatuses vaoline või ainult ülemises osas põiksuunalise lohuga;
välistupe tipul kõhrjas või kilejas kausjas ja hambuline kroonjas moodus:
tis. Emakakael kahehõlmalise suudmega.
Perekonda kuuļub umbes l00 liiki' mis on ļevinud peamiselt Vahemere_
maadel (kus esineb ka põõsasjaid vorme);vähemik liike ulatub Aasia idaosani (Kaug-Idani ja Indiani) ning Lõuna_Aafrikani; üksikud liigid on
levinud Põhja_Euroopani, NSV Liidus esineb 3l liiki, millest üks liik kurrlub ka Eesti floorasse,
Perekonna tüüpliik on Scabįosa coĮumbarįa L.

I. Tui-tähtpea - Scabįosa coįumbarįa2 L. Sp. Pl. 99. 1753; Led. FĮ.
Ross.2: 457.1844-1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl.78. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): 309.
l9l8; Bobr. in Fl. URSS 24: 84' 1957; Bumb. in Latv. fl. 4: 308. ļ959. -_
Cxa6uosa rory6raHax. (146. joon.)
ų. .Iuur ļ<äävjas, moodustab lehekodarikke. Vars (tavaliselt üksi
püstine, 30-70 cm kõrge, alates keskpaigast lrarunenud (harud ja õisikuraod asetsevad vastakuti), alunrises oSaS enamasti paljas, ülemises (õisiku_
raod) enam-vähem tihedate valkjate karvadega. Juurmised ja mitteõitse_
vate harude lehed vahel terved, enamasti aga kanneljalt sulglõhised, kus_
juures tipmine hõļm on teistest Suurem, ümardunud ja täkiliselt sisse lõikunud; külgmisi hõlmu on 3-5 (7) paati, hõlmad on äraspidimunajad kuni
piklikud, madalalt sisselõikunud servaga; alumised varrelehed peaaegu
I

scabįosa (lad. k.)

sügelisvastane, sõnast scabįes

sügelised; vanasti kasutatį

taime selle haiguse ravimisel.
I coĮlLmbąrįa (lad. k.) ttrvišse įuutuv, tuvi poolt sõödav; sõnast coļumba
288

_

tuvi'

d

.1.

I

a
ö

päris- ja välistupega,

19 Eestl NSv lļoora

d*

vili

a ja b

_

õitsevad taimed (orig.}'
päris- ja välistupega, e _ vilikond.

146. joon. Tui-tähtpea {Scabiosa coĮumbaria'1:

c

_

õir

kaheli-sulgjagused, lineaalsüstjate või süstjate hõlmadegā, ülemised lehed
sulgjagused, piklike hõlmadega; juurmised ja alumised varrelehed peaaegu paljad või (peamiselt servadel ja roodude kohal) hõredate kuni tihe_
damate valkjate karvadega. Õied tipmistes. nuttides; nutid rohkeõielised,pikkadel raagudel, 3_3,,5 cm läbimõõdus, viljumisajal ümardunud; õisiku
servmised õied suuremad. Üldkatte välimised lehed õisiku alusel süstjad.
või lailineaalseģ, l-l,5 cm pikad ja 1-2 mm laiad, teritunud, lühikarva.
sed või udemelised, õie pikkused või lühemad' Kandelehed õisikupõhjalr
kilejad ja karvased. Välistupp kaheksakandiline (B rooga), kantide vahel
pikivaoline, valkjate harjastega, peamiselt kantidel; välistupe ääris ll,5 mm lai, helepruun, l6 lühikese hambaga. Päristupp 5 tumepruuni har_
jasega, mis on välistupe äärisest palju pikemad. Õiekroon algul punakas-"
hiljem sinakasliļļa, väga harva valkjas, väljastpoolt valkj akarvane.
Õitseb juunist" septembrini.
Kuivade1 aasadel, liivikutel, ļoodudel, liivastel teeservadel, nõlvadel ja
jäätmaadel; peamiselt läänesaartel (Saaremaal, Hiiumaal, Vormsil, Vilsandil jm.), kus esineb kohati sagedana, kohati hajusalt, harva mandriosas (Einf, mujal puudub) (l47. joon.)' Eelistab kuivi päikesepaistelisi jar
lubjarikka pinnasega kasvukohti, esineb ka klibusel ja liivakal pinnasel..
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- (alates Balti vabariikidest)
ja lõunavööndis, Kaukaasias ja Kesk_Aasias; kasvab kuivadel niitudel ja
nõlvadel, põõsastikes ja metsaservādeļ. Kesk- ja Lõuna-Euroopas' VäikeAasias. Euroopa mägedes 1600 m' kõrguseni.
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joon'"

Tui:tāhtpea (Scabiosa coĮumbarĮa) leiukohad Eestis.

Sa'aremaal, Sõrve poolsaarel, Ansekülast põhja pool on tee äärest
kogutud kahvatuļiļlade õitega ja valkjate õitega tui-tähtpead (tõend'
eksemplarid Riias K. R. Kupfferi herbaariumis), mida võib eksļikult pidada
koļļaseks tähtpeaks (ScabĮosa ochroleuca L.) '
Esmakordselt avaldas andmeid Scabįosa ochroleuca L. esinemise kohta Saaremaal
Luce 19. saj. algupoolel. Neid andmeid on hiljem korranud teised autorid, Lehmann (189.1)
aga juba küsimärgiga. Et käesoleval sajandil kindlad andmed selle liigi esinemise kohta
Eestis puuduvad, siis teda siin pikemalt ei käsitleta.
Scabįosa ochroĮeuca L. õied on kahvatukoļlased, lehed mõlemaļt pinnalt ļühikarvased,
aļumised tihedarnalt; kasvab liivasel ja klibusel pinnasel. Esineb Eestist lõunapoolsematel
aladel (Lõuna-I.ätis, Leedus)'

Mitmeid Scabįosa liike kasvatatakse parkides ja aedades iļutaimedena.
Neist on Eestis tuntum ühe- või kaheaastane hurmeline tähtpea
(Scabiosa atropurpurea Desf.) paljude sortidena, mis on tumepunaste kuni
valgete õitega, ka täidisõielised. Selle kultuurliigi lähtevanemaks peetakse
|iiki Scabįosa m.arįtįma L., mis on levinud Euroopas Vahemere ranniku
lääneosas.

5. sugukond muskuslillelised

-

Adoxaceae J. G. A.gardh'

Mitmeaastased rohttaimed roomava risoomiga ja vastakute kolmetiste
liitlehtedega. Õied mõlemasugulised, korrapärased, tipmises õisikus
(nutis).Tupp 2 või 3 vaevalt märgatava tipmega. Kroon ratasjas kuni
lühikellukjas, 4 või 5 (6) hõlmaga. Tolmukad kinnituvad kroonile; neid on
4 või 5 (6), et agaiga tolmukas on kaheks jagunenud, siis näib neid olevat
kaks korda rohkem kui krooni hõlrnu. Sigimik on pooleldi alumine, 3_5
pesaga' igas pesas üks anatroopne kuni apotroopne rippuv seemnealge.
Emakakaelad on lühikesed, nende arv vastab sigimiku pesade arvuļe. Luuvili l-5 seemnega (luuga). Seemned endospermiga.
Sugukonda kuulub üks perekond ühe liigiga, mis on levinud peamiselt
põhjapoolkera parasvöötmes; esineb NSV Liidu, seaĮhulgas ka Eesti
fļooras.

' l.

perekond muskuslill
L. Sp. Pl. 367.

-

Adoxaz L,

Į753.

Õied väikesed, 5-7-kaupa tipmises nutis; ülemine õis nutis on sageii
kahetipmelise tupe ja neljahõlmaļise krooniga, külgmised õied aga kolme_
hõlmaļise tupe ja viie- (kuue-) hõlmalise krooniga. Tolmukad, arvult 4
või 5 (6), kaireks jagunenud, vahelduvad krooni hõlmadega; tolmukapead
ühepesalised, avanevad sissepoole. Sigimik vahel puuduliku arenemise
tõttį vähem kui kolme pesaga. Luuvili kerajas, 4 5 mm lai, ümbritsetud
tupe tipmetega.

ļ

S.

Koostanud
2 Kreekakeelsest sõnast odo*o' -_ silmapaistinatu,
ļ9*

Talts.

tähtsusetu.

29r

l.

Muskuslill

Adoxa nnschateįļįna'r L. Sp. Pl. 367' 1753; Led. Fį.
Ross,2:382.,1844*1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl.218. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.S (l):260.
l9lB; Schischk. in Fļ. URSS 23:5B4' l95B; Jaudz. in Latv. fl.4: 290. 1959
- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed III, no 132, 1938. -- A4onca MycKycHan
---'

(148. joon.)

a

b
C

l48' joon. Muskuslill (Adoxa moschatellįna): a ja b __ õįtsevad taimed (orig.), c _- õis
pealtvaates.

1 moschateļĮįna {lad. k.) .- muskuselõhnaline; taįme lehed on nõrga
292

muskuselõhnaga.

'raim õrrr ja paljas, närtsinult nõrga muskuselõhnaga. Ęisoorn
roomav, valkjas, tipul väikeste soomustega. Vars (õigemini õisikuraag)
paljas, püstine, harunemata, umbes keskel või pisut kõrgemal enamasti
kahe vastaku lehega, (5) 7_*l5 (20) cm kõrge. Varre alumised (juurmised) lehed, arvult l-3, on pikarootsulised, enamasti peaaegu kahelikolme'
tised, aļumisel pinnal pisut läikivad; tavaliseļt on teise järgu lehekesed
tipul kaheks või kolmeks madalaks hõlmaks lõhestunud, valrel peaaeglr

4'

terve servaga; varrelehed ļühikese rootsuga, juurmistest lelrtedest r,äiksemad, enamasti samuti peaaegu kahelikolmetised, kusjuures teise järgu
lehekesed on tipul enamasti 2 või 3 madala hõlmaga, vahel aga peaaeglļ
terveservalised. Õied kollakasrohelisecl või rohekasvalkjad, silmapaistmatud, tipmises ümardunud nutis, mille läbimõõt orr 5-6 mm; õisikuraag
(vars) vilja valmimise ajal kõverdunud. Tolmukapeacį kollased. Luuvilį
kollakasroheline, tupe tipmetega įimbritsetud, kerajas; valmib harva.
Oitseb mais ja juunis.
Niisketes varjurikastes Sega- ja uhtlarnminretsades, ļodumetsade Servadel, paekaldaaluses lehtmetsas, kaldavõsastikes, ka puisniitudel põõsastikes, parkides, vahel müüride varjul. Hajusalt kogu territooriumil (l49.
joon.), enirmasti parema pinnasega kasvukohtadel, sageli ptrutüvede alusel;
moodustab kogumikke, vaheļ esineb ka väheste isenditena. Eelistab huumusrikast savikat pinnast, kuid kasvab ka liivakal pinnasel, on niiskuseja varjulembcne. Esineb sageli Hepatica nobįļįs _- Pulm,onaria officĮnaĮĮs'e
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l4!}' joon. įluskuslilIe (Adoxa noschateļįįna) leiukohad testis.
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kooslustes' kus kaasļasliiļtideks on Anernone nenxorosa, A. ranuncuĮoįdes,
SteĮļarįa hoĮostea, Asarum europüeuftl, Fįcarįa aernQ, ChrgsospĮeniųm
aĮternifoliunl, Lųsimachįa nummularįa jt. Kirjanduse andmetel ei arene
viljad päikesepaistelistel ja kuivadel asukohtadeĮ'
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud KaugPõhi nii Euroopas kui ka Siberis kuni arktilise vöötme lõunapiirini), Ķair'
kaasias (väga haruldane), Lääne. ja'Ida-Siberis, Ķaug-Idas (puudub
Kamtšatka poolsaarel) , Ķesk-Aasias; kasvab metsades ja põõsastikes,
mägedes uļatub alpiinsele kõrgusastmele. Peaaegu kogu Furoopas, kus_
juures lõunas (Flispaanias, Itaalias, Balkani poolsaarel) esineb peamiselt
mägedes, Põhja-Aafrikas (MaroĮ<o mägedes), Indo-Himaalajas, Mongoo_
lias (kirdeosas), Hiinas ja Põhja-Ameerikas.

14. SELTS TOBIVÄĀDILAADSED

- ARIST)LOCHĮALES

I

Ühest küljest iseloomustavad seltsi normaalselt arenenud püsikud ja
puitunud väänpõõsad, teisest küljest aga äärmuseni redutseerunud vegc_
tatiivsete organitega ning sageli ülisuurte generatiivsete organitega para.
siittaimed. Õiekate lihtne. Tolmukaid 6 või rohkem. Sigimik alumine, harva
ülemine, l-6 pesaga, enamasti arvukate seemnealgmetega. Viļį _ kupar
või mari.
Selts on jaotatud kolmeks sugukonnaks: Arįstoįochiaceae, Raf|lesiaceae ja Hgdnoraceae. Viimased kaks sugukonda hõlmavad parasiittaimi,
mille vegetatiivsed organid paiknevad seeneniidistiku taoliselt peremeestaime kudedes, peamiselt koores. Peremeestaimest väljuvad enamasti ühesugulised õied või õisikud lehitutel, harvemini soomusjate lehekestega
varustatud õieraagudel. Mõnedel ļiikidel raitļiļļe (RaffĮesia) perekonnast
on maakeral suurimad (läbimõõdus sageli üle l m), raipehaisuga õied
(Raff Įesia ArnoĮdįį R. Brown).
Peale mõnede erandite kuuluvad seltsi troopikas ja sųbtroopikas kasvavad taimed. NSV Liidus leidub esindajaid sųgukoncladest Arįstoįochiaceae ja RaffĮesiaceae', viimasest üksainus liik perekonnast Cgtinus
(Kaukaasias).

l. sugukond tobiväädilised

-

ArįstoĮ,ochįaCeae Ju9s'

Mitmeaastased rohttaimed või puitunucl tüvega väänpõõsad. Leherļ
terved, terveservalised. Õied mõlemasugulised, aktinomorfsed või sügomorfsed. oiekate lihtne, liitļehine. Tolmukaid 6 või 12 (36), nad on vabad
või günosteemiumiga (sambakujuliseĮt kokkukasvanud emakakaelad) lii_
tunud. Sigimik enamasti alumine või poolalumine, 4-6 pesaga, arvukate

I

Koostanud

L.

Viljasoo.

2 Koostanud L. Viljasoo.
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arvult 6, günosteemiumina, ernakasuue
ikodarjas. Viļi *r piįi õmblusi või korrapäratult 'avanev'kupar. Seemned
:seemneālgmĖtegla; e'ntakakaelad,.

;lameJalt -paadikuj'ulised.või piklik-kolmnurksed, r'ohkp toitekoega, vaheĮ
'varustatuā'liserhega' (caruncuĮa)' Idu väike; idulehed vähe arenenud'
Sugukond hõlmab 7 perekonda uņbes 3&O'liigiga, mis on levinud kogņ
lmaakeral, välja arvatud Arktika ja Antarktika. Enamik neist kasvab troo_
pilistel aladeī, eriti arvukalt Lõuna-Aņeerikas.
Tobiväädiļised asuvad süsteemis ;võrdlemisįr isoleeritud.,kohal. PeaĮe
.RafftesiAceae. ,1a Hgdnoraceae on neile anatoomiliselt :ja morfoloogiliselt
jlähemaļ sugukond Anon'aceae, teataval määral ka sugųĻonņad' Lorantha.ceae ja NepenĮhaceae'
NSV Liidu floorasse kuulub kaks perekonda (kokku l0 liiki). Eestis
:kasvab spontaanselt üksainus liik, millele lisandub kaks introdutseeritud
ning teatava määrani aklimatiseerunud ļiiki.
l. Peaaegu maapealse roomava risoomiga ja lühikese tõusva või roomava varrega rohttaimed' Lehed kahekaupa' Õiękate korrapärane.
Tolmukaid 12
i

':

Püstise või väänduva Yarrega rohttaimed või ronipõõsad. Lehti roft_
kesti. Õiekate korrapärātu.'Tolmukaid 6
':"'' 2. perekond tobiväät - 'A:r.įsįoĮocĮrįa 'tl,L'
.

'- j

įr * Asarum| L'
I perekond metsPiPi
L.
Sp. Pl. 442' |753.
' : .į

..1

.

:

'ril

Püsikud, peaaegu maapealse harunenud risoomiga. Lehed nąhkjad,
ilühikeste varte tipįudes 2- või 3_kaupa, karvased (välismaistel liikideįl'ka
paljad). Õied ükslįult, tipmised, lühiiaolised, nahkjad või lihakad. Õiekate
,'i<eliukjas, servise all soondunud, iipus kolmehõlmaļine. Tolmukad kahe
ringina; välimises ringis tolmukaniidld lühikesed, sisemises veidi pikernail;
tolmukotid naaskelja konnektiiviga. Emakakaelad vabad- või .iTlrl:
kokku kasvanud. (günosteemium); viimasel juhul suue tähtjas' Sigimik
kuuepesaline; Seemnealgmed igas pesas kahe pikireana. Vilį _ na-hkj1s,
p"raāg, ümar, korrapäratult avanev kupar. Seemned piklikrhunajad, pin
,
nalt ristiridadena krobelised, lisemega'
Isetolmlevad, enamasti proterogüünsed taimed. Enne õie puhkemist oi-r
tolmukad õiepõhjale kooldunud, hiljem aga sirguvad ja täisõitsengu ajal
painduvad (algul sisemine, seejärel välimine ring) emakasuudmetele.
Metspipra liikidel leidub juurtes endotroofne mükoriisa. Juured, risoo,mid ja'.maapealsed osad, välja arvatud õied, on õlirakkudega. Sisaldavad
rohkesti eeterlikke õlisid, rasvaineid, vaha, mõtuaineid ja kristalset asa_
rooni. Juurtes leidub tunduval määral tärklist'
Perekond hõlmab ligemale 60 liiki, mis on levinud mõlęmal poolkeral
peamiselt parasvöõtme metsades.'Tüüpliik on Asaįum europaeum L.

I

a,safos (kr. k.)

-

vaip; taim katab substraati vaibataolisdlt.
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L

Harilik metspipar --- Asarum europaeuffi' L. Sp. Pl. 442. 1753; Lect"
Fl. Ross. 3 (2):553. 1849_.1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-.
Liv- u. Curļ.25l. 1852; I'ilanova in Fl. URSS 5: 433. 1936; Rech. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): 343. 1957; Lek. in Liet. fl. 3: 150. 1961. -Exs.: l,ippm. et K. Eichw. Eesti taimed Į, no 2. 1933. *- Konlt'reHb eBponeücķt-tü, (l50. joon.)
4' Roomava, harunenud, peaaegu maapeaise risoomiga ļühikarvased rohttaimed, mis moodustavacl vaibataolisi kogrrrnikke. Risoomi sõlmede
kohalt tõusevad l,5-5 cm pikl<used varrekesed, rnįllel on kaks või rohke:n
l--2 cm pikkust soomusjat alalehte ning tipus kaks 5- l4 cm pikkuse root-

l50. joon. Harilik metspipar ļAsarum europaeum\, (orig.)

t
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europaeum (lad.

k.) *

euroopa.

suga ļehte ja üks lühiraoline õis. Lehed peaaegu vastakud, läikivad, tumerohelised, püsivad kuni järgmise kevadeni. Lehelaba üntarneerjaS, 4_
6 crn pikk,4_8 cm lai, lühikeste lidus karvadega, veidi nahkjas. Õied peaaegu maapinnal, l-2 cm pikkuse alla kooldunud õieraoga, mille aluseĮ
on kaks 0,3--0,5 mm pikkust soomusjat lehekest. Perigoon l-1,5 cm pikk,
lihakas, kruusikujuliselt kellukjas, koļmehõlmalise servisega, väljast
pruunikas, seest tumepurpurne. Toįnrulraniidid algul lühiļ<esed, jämedarl,
hiljem pikenevad, nende tipus tolmukapeadest pikem naaskeljas konnektiir'.
Emakakaeļ jäme, lüh,ike. Kupar karvane, ebal'aheseinaga kuueks mõne'
seemneliseks pesaks jaotatud. Seemned paadikujulised, käsnja lisemegaMalakofiilne või autogaamne taim, s. t. tolmļeb maapinnal liikuvate putu_
kate ja tigude (nälkjate) vahendusel või on isetolmleja. Seemneid levita_
vad peamiselt sipelgad.
Õitseb mais, juunis.
Kasvab parematel pinrrastel leht_ ja segametsades ning saļukuusįkutės.
Eestis võrdlemisi sage.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas ja Lääne_Siberis.
Lääne-Euroopas, Välja arvatud kõige lõunapoolsemad alad ja Arktika.
Majanduslik tähtsus. Metspipar on terava (pipart meenutava) lõhna
ja kibeda maitsega' Loomadeļe ja inimestele mürgine. Rohusööjad loomad
väldivad teda.
Sisaldab kampritiiüpi ainet asarooni (CrzHrooa), trimetoksübensooli,
diasarooni, asariini, asariinaldehüüdi jt. airreid. Suu kaudu organismi sat_
tunucl asaroonõli põhjustab iiveldust, oksendamist' gastroenteriiti, nefriiti,
metriiti, aborti ja surma. Asariini kasutatakse kollase värvainena; surmab
hiiri ja rotte. Rahvameditsiinis ja veterinaarias kasutati risoomi ia lehti
oksele ajava vahenclina, ka hobusįe l<ärntõve raviks. Homöopaatias on
tarvitusel aļkohoļismi tagajärgede, hüsteeria jt. haiguste raviks. Lehtede
vesiįeotis tugevdab südame tegevust, ahendab veresooni ja kiirendab vere
ringlemist, seega toimib analoogiliselt adrenaliiniga.

2.

pereĮ<ond

tobiväät *_ Arįstoįochįa1 L.

I-. SP. Pl. 960. 1753.

I]nalnasįi roomava risoomiga püsikud, harvcmini kõrged puiturrud

liaanid. Varred püstised või väänduvad. Lehed terveservalised, alusel süda_
jad, enamasti paljad, 5_7 sõrmja rooga. Õied mõļemasugulised, üksikult
või mitmekaųpa lehiede kaenlas..Õiekate sügomorfne, günosteemiumi alu_
sel sageli nn' õiekatlaks puhetunud; sellest väljub ruljas putkeosa, mis
tipus keeljaks või hõlmiseks serviseks ļaieneb. Tolmukad, arvult 6, ühe
ringina ümber emakakaela ja günosteemiumiga Įiitunud. Emakakael lühike;
õõnes, kuuehõļmaļise suudmega; sigimik alumine; kuuepesaline. Arvukad

l crislos -- parim

(väga hea), Įocheįos .-_ sįinnitus (kr. k.); Dioskoridese jiirgi

kasuįati taimc sūnnittrsc kcrgendamiseks.

2g7

seemnealgĪned'asetsevad parietaaļseįt ühe või kāhe f€äfļā; Vili -.,pirnjas;
: 4Vā1lėV: kupar. Seemned , lamedad,, ,kolmekandil,iserl,

kuuest õmblusest

Putuktolmlejad.

:

,

Tobiväädi perekonda iseloomustab õlirakkude esinemine,peamiselt: leh_
tede epidermis. Taimed sisaldavad : eeterlikke . õļisid, ,or$aānilisi, happeid,
vaiku,"mõruainet ,ja kaltsirrmoksalaati,,viim:ast enamasti väljakujunenud
druusidena' Maa-aļustes osades on.:;saģeli, rohkes.ti ļiht-: või ļiitteralist:

tärklisi

i

Paljud liigid sisaldavad alkaloidi:aristolohhiini. (CgzĘzzorsN2).,Ą11519,
lohhiinhape on tugeva kapillaarsusega mürk. Tobiväädi seernnete ja tnaa_
pealsete osadega risustunud loomasööt (,umbes 4/o\ põhjustab näit. hobull_
tel tugevat kõhulahtisust ja oksendamist, seedetrakti vigastusi ja siseelūndite degeneratsiooni ning halvab südametegevust ja hingamisį. :Loom kõh_
nub ja põeb kaua'
i :l
:
Rahvameditsiinis on tobivääti ammust ajast ravinrtaimena tuntud. Mitmed liigid on nraohamnrustuse ravimiseļ suure tähtsusega. Ravim.ina tarvitatakse peamiselt risoomist ja juurtest, 'ąg'a' ka maapealsetest osadest
pressitud mahla. Põhja-Ameerika päriselanikud. kasutasid selleks ArįsloĮ9chi2 serpenĮaria L. droogi' Ka larmakoloogias toodetakse sellest laial_
s.eerumit nraohammusįuse ravikš., Kesk- ja Lõuna:Ameerikas -ning
įaseļt
Ees-Indias kasutatakse samal otsįarbel miįmeid teisi įobiväädi ļiikį
(A. brasitierzsrs Mart' et Zucc., A. gaĮeata Mart, et Zucc,, A. cųmbif era Īvlart.
et Zucc. jt.).
Perekoncl hõļmab umbes 300'liiki, mi9 on levinud troopilistel, subtroct.
pilistel ja parasvöötmealadel. NSV Liidus esineb .ponīurr..it'7iiiķi,
:i
introdutseeritud'on''2'liiki. Eestis'esineb;kultuuris Z -l'äkt.:''
"
''
Perekonna tüüpliik on Arįsįolochįa ro/Ju'idn į._
l. Püsįiste vartega rohttaimed. Õied lehtede kaenlas kinrpudena.
Õie-.
':
katte
nrrtk
nea
. '' ,.' '.laegį] ',''g"
i,..l ,
,
:
]| 'i
l. Elulõngjas tobļväät Aristolgchįņ cĮenmtįl.ię,,L,
;

i

-.

Vars puitunud' väänduv. Lehed suured. Õied üksikuļt või kahekaupa
ļehtede kaenlas. oiekatte putk piibutaoliselt kõver
2. Suurelehine tobiväät _ Arįstoįochįa durįor HīlĮ

A l. Elulõngjas tobiväät =- Arįstoįochįa cĮ'emat'įtis,!' L. Sp; Pl..962.
1753; Led. trl. Ross 3 (2): 554. iB49-.ĮB5,l; Wied' et. ĮVeb' Beichr. phani
Gew. Esth-, Liv- u. Curl.53B. 1852; Ivanova,,in Fl. URSS 5:438. l986; Rech.
in Hegi; Illustr. Fl. Mitt.-Eur, ecį' 2.3 (l):349. 1957; Lęk. in Liet. fl;3: l5l;
l96ļ. - Ķzpxason JIoMoHocoBuĀtlt'lüt' (15l.. joon.) : :
.

4. Roomava liigestunud risoomiga kollakasrohelised, paljad, eba,
meeldiva lõhnaga rohttaimed. Va.rred püstised, lihtsad, kuni ž0 (l00) cm
kõrged. Lehed pika rootsuga,.munajad või ümma.rgused, südaja alusega,
kuni l0 cm pikad, nüri või nõrgalt pügaldunud tipuga. Õied 2 8_kaupa
l
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Dioskoridese jārgi üks tobiväädi liik; kĮema (kr. k.)

- oļs,

köitraag

l5t. joon' Elulõngjas tobiväät (4rJstoĮ;ochįa cĮenatitis|'' (orig')
.I

kobarjais õisikuļs, l0-l2. mm pikķądel õieraagudel, õitsemisajal püstised,
hiljeÄ longus. Õiekate keraja alusega, pika, enam-vähem sirge, ligemale
12 mm piūkuse putkega ja peaaegu ņiisaņą pika või pikema keeļja kalt_
vatukollįse servisega, Vili _ pirnjas, roheline või pruunikas rippuv kupal,
299

keskmiselį l cm läbimõõdus. Seemned lamedacl, koļmekandilised, pruunid'
käsnja välispinnaga.
Öitseb maist juulini.
Kasvab toitaineterikkaļ savikal pinnasel. oma kodumaaļ levinud lam_
mimetsades, ovraagides, nõlvadel' veekogude kaļlastel, sageli umbrohuna
aedades. Eestis tulnukana. Aedades istutatult. Harva.
Üldlevik. NSV Liidu truroopa-osa lõunapooļsetel *. Volga ja Dnepri
kesk- ja alamjooksu
Musta mere ūmbruses ja I(atrkaasias. Väl_
- aladeļ,Lõuna-Euroopas
jaspool NSV Liitu peamiselt
ja Väiįe-Aasias. Kesk- ja
atlarrtiļises Euroopas ning põhja pool tulnuk ana ja kohati metsistunud.
Majanduslik tähtsus. Nii rahvameditsiirris kuį kį ofitsinaalse droogina
kasutatakse peamiselt risoomi ja juuri, esmajoones vastumürgina maohammustuse korral ning ravimina palaviku, naiste- ja maohaiguste puhul.
A2' Suurelehine tobiväät * ArįstoĮochįa d,urįor I Hill, Veg' Syst. 2l:57.
1772;Rech. inl{egi, Iiliistr. Ft. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l):348. 1957.
--A. mac*
rophgĮĮa Lam. Encycļ. nrėth. l: 252. l7B3; Ivanova in FI. URSS 5:
44l.
l936; Lek. in Liet. f l. 3: l52. 196l.
A. sipho L'Hėr. Stirp. nov. l: l3. l7B4.
- FI. Prov. Brandenb.
-SĮphīsiamacrophgĮĮa (Larn.) Asch.
l:598. l864; Klinge,
Fl. Est-, Liv- u. Curl.3G4. 1882. -- Klrpxaeou KpynHorrHcrnuä. (152. joon.)
h - Kuni l5 m kõrgune, harulise puitunud varrega väänpõõsas' Mitme_
aastased oksad krobeļised, lõhenenud koorega; Lehū pika rootsuga, l0_
23 cm pikad, munajad, südaja alusega, nooreļt kollaįasroheļised] hiljem
pealmiselt pinnall. tumeroheļised, alt hallikad, hajusalt karvased. Õied üksi_
kuIt või kahekaupa ļehtecįe kaenlas, suu,red, mõlernasugulised. Õieraag pikk,
peen, alusel väikese kõrglehega. Õiekate pika kõvera putkega,
väl1aštįoolt
rohekaspruun. Servis korrapärane, kolmehõlmaline, sĮestpäolt määrdunud
tumepruun või purpurpunakas. Tolmukaicl 6, nad on enrakakaelaga kokku
kasvanud. Vili piklik, tumehall, pikal viljaraol, rippuv.
Õitseb juunis. Meil ei vilju.
Eestisse varasematel aegadel ilupõõsana inįroduįseeritud.
Kasvab keskmise vil}akusega muļdadel. Esineb Tartus, 1'aĮlinnas, Ķehtnas jm., üldiselt
harva. Taļvitub hziÄti.
Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast (Virginia, Georgia, Alabama). Ilu_
põõsana istutatult kohati N.SV Liidu Euroopa.osas ja ka
mujal Euroopas
(keskosas ja põhjapoolsetel aladel).
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne väänpõõsas niįiįiride ja sõrestike kat_

teks.

l5. SEL',rs pÕÕGtLAADSED

--. FAGALES2

Puud ja põõsad vahelduvate ļihtlehtede ja varakult varisevate abilehtedega, enamasti ühesuguliste õitega ja ühekojalised' Õied väikesed, puuduli-

I
r
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d,urįor (Iad. k.) -- kõvelņ, karmim; keskvõrre sõnast. darlrs.
Koostanud S. Talts.

l52. joon. Suurelehine tobiväät (t|ristoĮochia durior\. (orig.)

kult arenenud lihtsa õiekattega või ilma, üksikult kunį mitmekaupa dihhaa_
siumides, mis omakorda on koondunud tsümoosseteks, enamasti urvakujulisteks õisikuteks. Isasõites tolmukaid õiekatte lehtedega võrdsel arvul (2_
4 või rohkem) ning nad asetsevad nende vastas. Emasõites sigimik alumine,
moodustunud 2-6 viljalehest, l-6 pesaga, igas pesas l või 2 anatroopset
seemnealget. Vili
- ainult ühes pesas arenev pähkel või pähklike ühe
€ndospermita seemnega.
Seltsi esindajad on ļevinud peamiselt põhjapoolkera parasvöötmes. 'I'a
koosseisu loetakse kaks sugukonda (Betul.aceae ja Fagaceae), kuhu kuuluvad mitmed meie tähtsamatest puudest ja põõsastest (kask, tamm, lepp,
sarapuu)' Toļmlemine toimub seltsi esindajatel eranditult tuule abil' Ka on
30Į

neile karakteerne kalatsogaamia (tolmutera trrngib embrüokotti seemnealgme aluse
kalatsa -- kaudu)
l. Isasõitel 2, 4 või rohkem tolmukat, mis sageli on lõhestunud, nii et
tolmukate arv näib kahekordsena (BetuĮa, CorgĮus, Carpinus). Emas_
enamasti tiivuļine pähklike (BetuĮa,
õied 2 emakasuudmega. Vili
AĮnus), pähklike lehetaoļise viljakatte alusel (Carpinus) või rohtjanarmas,tunud viljakattega osaliselt või täielikrrlt ümbritsetud pähkel
(Corųlus)
l. sugukond kaselised Betuį.aceae S. F. Gray

-'

_;: Isasõitel rohkem ļõhestumata toļmukaid. Emasõied 3 emakasuudmega.
Viļi täielikult (Fagus'1või osaļisell (Quercus) ümbritsetud puituva viljakattega; selle pealispinna1 sageli näsad või soomused

' .1

2.

sugukond pöögilised

l. sugukond kaselised

-

-

Fagaceae Dumort-

Betulaceae S. F. Gray'

Uhekojalised puud või põõsad saagja võį hambulise servaga rootsuliste
lehtedega. Õied vähemärgatavad, ühesugulised, lihtsa kileja, liitunud või
vaba õiekattega või hoopis ilma' Isasõied õiekattega või ilma, kandelehekes_
tega või ilma, l-3-kaupa kandesoomuse kaenlas dihhaasiumides, mis oma_
korda on koondunud rippuvateks urbadeks; igas õies 2-4 või rohkem tol_
mukat, mis enamasti on kaheks lõhestunud. Emasõied 2- või 3-kaupa urva_
soomuse (viljasoomuse) kaenlas dihhaasiumides, mis on koondunud ruijateks või munajateks urbadeks või pungakujulisteks õisikuteks (CorųĮus);
iga õis kahe (Betula), nelja (AĮnus) või kuue (CorųĮus) kandelehekeseg3,
õiekate puudub või on puudulikult arenenud; sigimik aĮumine, 2 pesaga,
ļ<ummasĻi üks äraspidine rippuv seemnealge; emakakael kahe niitja suutlmega. Vili (sulgvili) -_ enamasti tiivuline ülreseemneline pähklike või lehe_
taolise viljakattega Ilüdiga e. kuupulaga (cupuĮa)] ümbritsetud pähkel.
Iduļehed lihakad, tärkliseta, sisaldavad rasvõli.
Urvad tipmised või külgmised' arenevad sügisel ja puhkevad järgmise
aasta kevad.el enne puude lehistumist või sellega üheaegselt.
Sugukonda kuulub 6 perekonda rohkem kui 260 liigiga, mis on enamikus
levinud põlrjapoolkeral, eriti parasvöötmes. Vähesed liigid perekondadest
Aįnus, Carpinus ja ostrga ulatuvad kaugemale ļõunasse (India, Väike_
ja Ees-Aasia, Kesk- ja Lõuna-Ameerika). Sugukonna ievikus võib täheldada
mitu raskuspunkti
Kesk- ja lda-Aasias (kus esineb rohkesti liike, sealhulgas endeemseid), Põhja-Ameerikas, Vahemeremaades ning Väike_ ja
Ees-Aasias, Kaukaasia kaasa arvatud.
NSV Liidu flooras esineb 5 perekonda (Betula, Alnus, CorgĮus, Carpinus,.
asfuųaJ; kolme esimese perekonna esindajaid kuulub ka Eesti fļoorasse.
Sugukonda kuulub mitu tähtsat metsamoodustavat liiki perekondadest
Betuįa ja AĮnus.

t
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Koostanud S. Talts.

PEREKONDADE MĀÄRAMISE TABEL

l.

2'

Õied iļmuvad enne lehtede arenemist. Emasõied pungaku,julistes õisikutes punaste emakasuudmete kimbuga või lühikestes munajates urba2
des (pungades)
Õied iļmuvad üheaegsclt lehtede arenemisega või pärast lehtecte puh_
3
kemist. Emasõied ruljates urbades .
Isasõied üksikuļt kandesoomuste kaenlas, ilma õiekatteta, aluseni
kaheks lõhestunud nelja (näivalt B) tolmukaga. Emasõied pungakujuļistes õisikutes punaste emakasuudmete kimbuga. Viljad (pähklid)
ümbritsetud leheįaolise kattega (lüdiga)
CorgĮus L.
2. perekond sarapuu

-

Isasõied 3-kaupa kandesoomuste kaenlas, õiekattega ja nelja lõhestu_
mata tolmukaga. Emasõied lühikestes munajates urbades; emasõite
kandesoomused (viljasoomused) puituvad, se1le tõttu omandavad
emasurl,ad hiijem väikeste käbikeste kuju; need ei varise koos vilja_
dega, vaid püsivad veel järgnrisel kevadel puu otsas
4. perekond lepp Aįnus J. Gaertrr.

3.

-

Isasõied õiekattega, 3-kaupa kandesoomuste kaenlas, kahe peaaegu alu-

seni kaheks lõhāstunud (näivalt
tiivaga
Is a sõ ie

4-l2,

4)

,tolmukaga.

Viljad kahe kileja

T*;-

:r:'
d õ i e k a t te t a, ü ks i ku l t k a n d e s oom:.,:,":'::
^!, "i;,
peaaegu aluseni lõhesįunud (näivalt on neid kahekordsel arvul).

Viljad lameda nahkja kolmehõlmalise viljakatie alusel, m'ille keskmine
hõlm on külgmistest palju pikem

ä:i",lx,:.TTI
l -_triibus CorgĮea,eMeissn
".:
üksikuļt

Į,|i'o!Į'u,'r'

(või 3-kaupa) kandesoomuse kaenlas, õįekatteta.
l864.
Isasõied
Tblmukaid (2) a või rolrkem (kuni 12); nad on peaaegu aluseni kaheks
lõhestunud. Emasõied pungakujulistes õisikutes, õiekattega; õiekatte lehed
pähkel või pähklike, mis
sigimiku üļemise osaga kokku kasvanud. Vili
on ümbritsetud rohtja viljakattega või asetseb hõlmise viljakatte aluseļ.

l'

perekond

,:"ļi:'r::ir; ,fr?."'"u'' '"

Puud, harvemini kõrged põõsad. Õisikud puhkevad üheaegselt lehtedcga.
Isasõied külgmistes ruljates urbades, üksikult kandesoomuste kaenlas, õiekatteįa, 4-l2 ļõhestunud tolmukaga; tolmukotid tipul karvased. Emasõied
väheseõįelistes tipmistes urbades, 2-kaupa väikeste varisevate kandesoomuste kaenlas; vaevalt märgatav õiekate on sigimikr-rga kokku kasvanud;
Valgepöögi nimetus Pliniuseļ

ja teistel

antiikautoritel.
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sigimik kalre pesaga (kuid seemnealge areneb ainulį ühes pesas), kahe
pika niitja suudmega lühikesel kaelal. vili _- üheseemneline pähklike, mis
asetseb viljumisajal suureneva nahkja ļehetaolise vilj akatte alusel.
Perekonda kuulub umbes 50 ļiiki. NSV Liidus esineb spontaanselt
liiki; introdutseeritud orr 2 ļiiki. Ees1isse on sissę toodud 4 liiki (neist 3
on alles katsestaadiumis).
l_r

Perekonna tüüpliik on Carpinus betuĮus L.

A l. Harilik valgepöök - Carpinus betuįus, L. Sp. Pl.998. 1753; Let1.
Fl. Ross.3 (2):587. lB49-l85l;Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl.580. 1852; Schneid. Handb. Laubholzk. l: 139. 1906; Bobr. in
Fļ. URSS 5: 25B. 1936; Rech. irr Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur. ed.2.3 (l):
l8l. 1957; Õib. in Liet. fl.3: l05. l96l. fpa6 oÕlrxHosetrHlIlt. (l53. joon.)
h, Ļ.I(uni l5 m (kodrrnraal kuni 25 m) kõrgune puu sileda hallikaspruuni koorega; meil sageli põõsana. Aastavõrsed pruunikad, hõredalį

karvased kuni paljad. Pungad kitsad, teritunud. Lehed piklikmunajad, alusel ümardunud, vaheļ pisut ebasümmeetriļised, teritunud tipuga, kaheļisaagja servaga, (7) l0*14 paari roodudega, kuni 8 (10) cm pikad, nourelt pehmekarvased ja pisut kurrulised, vanemalt pealt peaaegu paljad, alumisel pinnal rooclude kohal ja nende nurkades karvased; leheroots kuni
l0 mm pikk. Isasurvad hõredad, kuni 6 cm pikad; isasõied ripsmelise ser_
vaga kandesoomuste kaenlas, 4-12 tolmukaga. Emasurvad viljade valmimise ajal l0-l5 cm pikad, 5-6 cm laiad. Pähklike pisrrt lame, ovaalne,
läikiv,7-ll roidega, asetseb viljakatte alusel; viljakate 3_5 (6) cm pikk,
kolmehõlmaline, terve või hambulise servaga, keskmine lrõlm külgmistest
2-3 korda pikem.
Õitseb mais, juunis; viljad valmivad septembrist oktoobrini ja püsivad
puu otsas hilissügiseni, vahel järgmise aasta kevadeni.
Eestis introdutseerituna dendraariumides ja parkides. Ebasoodsates tingimustes vajab noorelt kaitset. Viljakandvate isendite seemnetest on kasvatatud noori taimi. Piirnase sulrtes nõudlik, eelistab viljakat mineraalmulda.
Kasvab Järvseljal (EPA õppe- ja katsemetsamajandis), kus on õitsenud ja
viljunud, TRÜ botaanikaaias, Saaremaal Kuusnõmme metskonnas, Polii

pargis jm.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osas Ialates Ülem_Dnepri valdkonnast,
Valgevenest ja Läti lõunaosast (Kuramaast), Moldaavias ja ļaikudena ka
mujal]; hariliku valgepöögi ļeviku kirdepiir läbib Läti lõunaosa. LääneEuroopas a1ates Lõuna-Skandinaaviast ja Lõuna-Inglismaast, Kesk-Euroopas (Lõuna-Prantsusmaani), Balkani poolsaarel. Kesk-Euroopas kasvab
sageli koos pöögi ja tammega; rnägismaadel esineb 800 m kõrguseni. Kultuuris Euroopas ja Aasias.
Krimmis ja Kaukaasias esineb hariļikule valgepöögile lähedane hiljuti
eraldatud liik kaukaasia valgepöök
C. caucasįca A. Grossh.

-

1 betulus (lad. k.)
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kasesarnane (lehed sarnanevad kase lehtedega)

e

d

d

N
g

b

f

c

153,joon.Hariįikvalgepöõk(Carpinusbetulus):a_-oksviljadega(osaltHegijät.gi).
.į noor võrse emasuruĮo"gu, c _. isasurb, d _ tolmukad, e -- vilį ļehetaoļise viliakatte
viļį avanenult, g -_ seeme.
alusel, i

-

20 Eesti NSV flmta

Majanduslik tähtsus. Sobib hekkide rajamiseks. Puit on hallikasvalkjas,
kõva, heade mehhaaniļiste omadustega ja kõrge kütteväärtusega. I(asuta_
takse mitnresuguste tarbeesemete vaļmistamiseks.
Humalpöögi (humalõie) (asfuga\ perekonna esindajatest kultiveeritakse
Eestis harva Põhja-Ameerikast pärinevat vir gii ni a hum alpööki
Įo. airginiana (MiIl.) Willd.] - lehed piklikrnunajad, teravalt kaheli_
saagja Servaga' pikalt ja järsult teritunud tipuga, l|-l7 paari külgroodudega; valrrinucl viljad sarnanevad humala õitega; kuni l0 nr (kodumaal
kuni 20 m) kõrgune puu. Ķasvab Järvselja dendropargis jm.

2'

perekond sarapuu _ CorgĮus I L.
L. Sp. Pl. 998. 1753.

Ühekojalised põõsad, harvemini madalad puud vahelduvate lihtlehte-

dega ja varakuļt varisevate abilehtedega. Isasõied rippuvates urbades, üksi-

kuļt kandesoomuse kaenlas (dihhaasiumid üheõielised), õiekatteta; kandesoomus 2 kandelehekesega kokku kasvanud; toļmukad, arvult 4, kaheļ<s
lõhestunud, seepärast näib neid olevat 8; tolmukotid ühe pesaga, nende
tipul karvakimp. Emasõied 2_kaupa dihhaasiumis viljaSoomuse kaenlas
(kolmas õis ei arene); dihhaasiumid koonduvad pungakujulisteks õisiku_
teks, millest õitsemise ajal ulatuvad välja punased suudmekimbud; iga
õis kahe kandeleheļ<esega' rrrillest hiljem areneb viljakate; sigimil< alumine,
kalie pesaga (seemnealge areneb ainuit ühes pesas), emakakael kahe
punase niitja suudmega; õiekate vaevaļt märgatav, sigimikuga kokku kasvanud. Vili -* pähkel, ümbritsetud rohtja, lehetaolise, kausja, sageli lõhes_
tunud viljakattega (lüdiga); pähkel üheseemneline, puituva kestaga; idanemisel on seemnel lihakad maapealsed idulehed.
Perekonda kuujub umbes 20 liiki, mis on levinud peamiselt parasvööt_
me põhjaosas, ulatudes lõuna Suunas Euroopas Balkani, Krimmi ja Kau_
kaasiani, Aasias
Väike-Aasia, Himaalaja ja Kesk-Hiinani, Põhja_Amee_
ja
rikas
- Kalifornia Floridani.
NSV Liidus esineb spontaanselt 9 liiki; introdutseeritud on 7 liiki. Eesti
floora koosseisu kuulub l liik,6liiki esineb ļ<ultuuris (neist 4väga harva,1..
Perekonna tüüpliik on Corųlus aueįĮana L.
l. Harilik sarapuü - Corųlus aaeĮįana, L.Sp.Pl.99B. 1753; Led. Fl.
Ross.3 (2): 5SB. lB49-l85l; Wied. et Web. Beschr. phan.Gew. Esth-, Livu. Curl. 579. lB52; Schneid. Handb. Laubholzk. l: l4Z. lg06; Bobr. in Fl.
URSS 5:264. 1936; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. B (l): l9l.
1957; eib. in Liet. fl. 3: l96l.
- JIeųIzHa o6ltķHoseųuaq. (l54. joon.)
h. 2-5 m kõrgune põõsas. Tüved püstised või osaļt kaldu, sileda
pruunikashalli koorega. Noored võrsed valgete piklikkude lõvede ning liht_

I

2

Sarapuu nimetus Vergiliusel.

aaeĮl,ana (lad. k.)
- Abella ehk Avella linnaga (Itaalias} seoses olev; varem oli
see linn Itaalias tähtsam pälrklikaubanduse keskus.
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l54. joon. Harilik sarapuu (CorgĮus aueĮĮana): a -- oks viljadega, ä - oks pungakujuliste emasurbadega ja rippuvate isasurbadega, c - emasõisik' d - tolmukad; ė _ hari_
liku sarapuu lõhislehine vorm (f' urtici|olia). (a, b ja e * orig.)
20.

ja näärmekarvadega, Lehepungad murrajad või įimardunult munajad, tömbid, punakaspruunid, ripsmeliste, peenekarvaste või paljaste soomustega.
Lehed ümardunLrlt äraspidi_laimunajad, laba laiem koht on keskpaigast
kõrgenlal, ebakorrapäraselt nõrgalt südaja alusega, rrurgeliselt hõlmised,
teritunud tipuga, ebakorrapäraselt kahelisaagja Servaga' noorena mõļemalt pinnalt, hiljem ainult alt roodude kohalt karvased,6-10 (12) cm
pikad ja 4-B (l0) cm laiad; leheroots ļ-2 cm pikk, näärmekarvane. Abi_

lehed pikliknrunajad, karvased, varisevad. isasõied urbades, viimased 2_4-kaupa koos, kuni 5 (6) cm pikad; kandesoomus pruunikas, karvane, ripsmeļise Servaga. pähkļid (|-) 2-4- (5_) kaupa kobaras, ümbritsetud rohtja,
pealt lalrtise kausja lüdiga, mis on peaaegu pähkli pikkune, narmastunurl
servaga' lidus lühikarvadega, aļumises osas näärmekarvane; pähkel pea.aegu kerajas, ovaalne või piklik_ovaalne, heļe_ kuni iumepruun, kuni l,8 cm
pikk.
Õitseb enne lehistumist _- aprilli lõpust mai alguseni. Pähklid valmi_
vad augustis, septembris,'Viljad levivad loomade ja lindude vahenduseļ'
Esineb Eestis loomännikutes ja _kuusiku,tes, kuivemates okas_segametsades ja laialehiste metsade põõsarindes, jõgede kaldavõsastikes ning kuivadel liigirikastel puisniitudel ja loodudel, sageli koos tammega. Levinud
kogu territooriumil' peamiselt aga lääne_ ja põhjaosas ning ļäänesaa,rtel,
kus on koliati sage ning moodustab lubjarikkal pinnasel puhaskogumikke
(sarapikke). Eelistab hästi dreenitud enam_vähenr neutraalset viljakat
sügavapõhjaļist savikat mulda, väldib ļiivakat ja soostunud pinnast. Kultiveeritakse ka aedades ja parkides ilupõõsana.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavööndis, kaguosas puĮldub, ida Suunas ulatub Uraalini (leviku põhjapiir kulgeb joonel Laadoga
järi, *- Vologda obļast
Belozersk), Ķaukaasias; esineb peamiselt sega- Lääne-Euroopas,
ja 1aialehistes metsades.
alates Lõuna_Skandinaaviast
(ka Lõuna_Soomes) kuni Lõuna_Euroopani (puudub Pürenee poolsaarel),
Väike-Aasias' Euroopa mägedes esineb lB00 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Sarapuu omab tähtsust tehnilise ja dekoratiivse
taimena ning viljade tõttu ka toiduainete tööstuses. Heamaitselised pähklid
sisaldavad kuni 650/o rasvaineid, 16/o valku ja 3,5/o suhkrut ning neid
kasutatakse laialdaselt maiustusena. Toiduainete tööstuses tarvitatakse
pähkleid kompvekkide, halvaa jne. valmistamisel, peamiselt aga kõrgeväärtusliku iaimeõli (pähkliõli) tootmiseks. Et puit on heade mehhaaniliste
omadustega ja poleerituna ka kaunis, siis kasutatakse seda mööblitööstuses ja väiksemate kunstipäraste esemete valmistamiseks. oksad on pain_
duvad ning kõlbavad korvide punumiseks jm. otstarbeks. Varakevadel on
sarapuu tähtis kā meetaimena. Dekoratiivpõõsana kasvatatakse sarapuud
mitme aedvormina.
Sarapuu on vana kultuurtaim ja teda tundsid juba antiikrahvad. Käes_
oļeval ajal on teada palju kultuursorte, mille lähteliigid on CorgĮus aaeĮlanaL., pontose sarapuu
K. Koch (Kaukaasia ja Krimmi pool- C.C, pontica
saar), Lamberti sarapuu
maxįma Milļ. (Kagu_Euroopa, Ķrimm, Kau308

kaasia ja Väike-Aasia), ameerika,sarapuu _' C. amerįcana Marsh' (PõhjaAmeeriĻa)' Sarv_sarapĮļu -_ C' cornuta,Marsh. (Põhja-Ameerika) ja kõrgeC. eolurna L. (Kagu-Euroopa, ļra Krimm; Väiketüveline Sarapuu
Aasia). Ris,tamise teel on saaducį palju kultuursorte (näit. C. aaeĮĮana \
C. maxima).
Kõrgema väärtusega viljade saamiseks on harilik Sarapüu kultuuris ka
N,SV Liidus, sealhulgas Eestis.
Aedvormidest on Eestis tuntumad
Ī. urticifoĮta DC. tf. heterophųlĮo (Loud.) Rehd., var. įacinįata Petz' el
ļõhisļehine vorm (l54. joorr., e); esineb
Kirchn., var' ptnnatifīda hort.)

--

näit. Pärnu Ęannapargis;
l. atropurpurea Peļz' et Kirchn. (Ī' f usco-rubra Dipp.) -_ punilselehine
vorm.
Teistest sarapuuliikidest kuļtiveeritakse Eestis suhteliseļt sagedamirri
Kagu-Euroopast ja Väike-Aasiast pärinevat kõr getüve Į i st Saraprra - C: coįurna L., miļle lehed on peaaegu hõļmised, südaja aluse ja
10 m
įika rootsuga, viljakate sügavalt lõhestunud niitjateks osadeks; kuni
(koclumaal kuni 25 m) kõrgune puu. Kasvab näit. Järvseljal'
Tunduvalt haruldaseln on meil Põhja-Ameerikast pärinev a nļ e e r i k a
Sarapuu - C. arnerįcana Marsh., miļļe lehed on hõlmadeta' aļumiselt
pinnali pehmekarvased, viljakate pähklist 2 korda pikem; ļ<uni 3 m kõrgune
põõsas.

triibus Betuįeae Doeļļ, Erklär' Laubknosp. Ament. l0. 184B; Asch. FlIsasõied 3_kaupa kandesoomuse kaenlas (dih_
Prov. Brandenb. 6t9. l864.
haasiumis), õiekattega; tolmukad, arvult 2-4, õiekatie ļehtede vastas'
Emasõied õiekatteta, ļ<andelehekesed kandesoomuSega (viljasoomusega}
kokku kasvanud.

2'

3.

perekond kask

.-

L. SP. Pl. 982.

Betuļa I L.
1753.

Ūhekojalised puud, harvemini põõsad' eņamasti valge või hai1ika kestendava kooiega (tĮhuga) ja tervete, harva lõhestunud lehtedega. Isasõied
spiraalselt įa 3-kaupā dihhaasiumides, kandesoomuste kaenlas; dihhaasiumid koondunucl tipmisteks või külgmisteks rippuvaiks ja talvituvaiks urba_
deks; isasurvad f-3- (4-) kaupa koos; kandesoomused punakaspruunid,
ripsmelise Servaga; õiekattest on afenenud enamasti ainult välinrine leht
(ūülgmised on puudulikult arenenud, sisemine redutseerunud); isasõis on
kahe_(näivalt nelja) lõhestunud toiņukaga ja kalre (vahel puuduva) kandelohekesega. Emasõied. õiekatteta, 3_kaupa ja spiraalselt viljasoomuste
kaenļas dihhaasiumides, rnis.on koonclunud ruijateks, enamasti üksiļ<uļt ļühi_
võrsete tipul asetsevatelrs urbadeks; arenevad õitsemisaasta kevadel; dihhaasiumi kaks õie kandelehekest on kandesoomįįsega kokku lrasvanud, motl_
dustades kolmehõlmalise soomuse, mis variseb koos viljaga (ļ55. joon.);
Taime rrinieįus Pliniusel.
309

sigimik 2 pesaga, kummaski üks seemnealge (areneb ainult ühes pesas),
ning kahe niitja punase suudmega, mis ei uļatu üle kandesoomuse' Vili _
kahe kileja läbipaistva tiivaga pähklike, selle tipul emakasuudmete jäänu-

sed (155. joon.).

Perekonna rohkearvulised esindajad (l50-200) on ļevinud kogu põhjapoolkeral, ulatudes põhja suunas Arktikani. Nad esinevad subtroopilisest
alast kuni tundrani, kusjuures lõunapoolsetel aladel on enamasti levinud
sektsįoonid e Acunünatae j a C ostatae esĪnõ'ajad, p arasvöötmes sektsioonide
Betuļa ja Fruticosae esindajad, põhjas peamiselt sektsiooni Nanae esindajad. Enamik liike on valguselembesed; kasvavad soostunud pinnasel, toit.ainetevaesel või -rikkal ļiivasel kuni raskel savisel mullal, ka kivistel asukohtadel.

NSV Liidu floora koosseisu arvatakse 86 liiki, introdutseeritud on 25
ļiiki. Eesti flooras on konstateeritud 4 põhiliiki, l4 liiki esineb kultuuris
{neist ll väga harva).
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l55. joon. Kaskede (BetuĮa) viljasoomused ja viljad: a
- arukask (B. penduĮa|'
sookask (B. pubescens), c _ madal kask (B. humįĮįs)' d _ r.aevakask (B.
nana), e _ paberikask (B. papgrĮ|era), f
kollane kask (8. Įutea|, g
suhkru-

ü

kask (B. Įenta)'
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KODUMAlsTE JA TÄHTSAMATE I NTRODUTsEERlTUD
LIIKIDE MÄÄRAMlSE TABEL

l.
2.

3.

2
Kodumaised liigid
5
Introdutseeritud liigid
ruljad,
Urvad
laįad.
Tavaļiseļt puud. Lehed enamasti 2,5-4'5 cm
rippuvad
Pāosad. Lehed väiksemad, |-2 an ļaiad. Urvad elliptilised, püstised 4
Aastavõrsed tihedaļt karvased, vahatäpikesteta. Noortel võrsetel ja
vesivõsudel ļehed karvased. hiljem peaaegu paljad. Vanematel puu_
del lehed munajad või rombjasmunajad, tavaliselt 4-6 cm pikad ja
3,5 cm ļaiad, lühidalt teritunud või tömbi tipuga ja saagja servaga.
Emasurbade viljasoomused ülespoole suunatud kü1gmiste hõlma_
dega ja neist ainult veidi pikema keskmise hõlmaga
4. Sookask Betula pubescens Ehrh'

-

.Aastavõrsed paljad, tavaliselt väikeste vahatäpikestega. Vanematel
puudel lehed enamasti rombjad või koļmnurkjalt rombjad, 4-7 cm
pikad ja (2,6) 3-4 cm laiad, pikalt teritunud tipuga, kahelisaagja ser'
vaga, paljad. Emasurbade viljasoomused enam või vähem allapoole
suunatucļ külgmiste hõImadega
Betuįa penduĮa Roth
3. Arukask

4.

-

Lehed kuni l cm laiad, vahel peaaegu ümmargused, täkįlise Servaga.
Aastavõrsed karvased, vahatäpikesteta
7' Vaevakask _ Betuįa nanaL'

Lehed enamasti l-2 cm laiad, munajad või ümardunult mLrnajad,
saagja või saagjastäkilise Servaga. Aastavõrsed tihedaļt ļ<aetud heļedate vahatäpikestega, noorelt mõnikord peente karvadega
6' Madaļ kask -.: Beiuįa hurnįįįs Schrank

5.

'-

6
Lehtedeļ külgroodude paare 9-l4 või roļrkern .
Lehtedel külgroodude paare 6--8. Koor kestendab õhukest paberit
meenutava1c kihįidcrra
Betuļa papgrifera Marsh.
5. Paberikask

-

,6. Lehed teravalt ja peenelt kahelisaagja servaga' nooreļt siidjalt karva_
sed, vanematt įeaīt ļäikivad, alt paljacl või rooducje kohaļt'karvased.

Noored võrsed peaaegLl paljad, läikivad, punakaspruunid. Koor ei kestenda, vanematel puudel ļõheneb paksude plaatidena
l. Suhkrukask -_ Betttįa ļenta L.

Lehed teravaļt peensaagja servaga, nooreįt mõlemal
kohalt karvased, vanemaļt pealt läiketa, tuhmid, alt
eriti nende nurkades, pehmekarvased. Noored võrsed
rohelised. Koor kestendab O!ut<99t9 kihtidena,
2, Kollane kask Betuļa

-

pinnal roodude
roodude kohalt,
karvased, oliivĮutea Michx. til'

3lļ

a

d

C

b

a - oks lehtedega (orig.), ä
- leht
c - viljasoomus, d - vili.

156. joon. Suhkrukask (Betula Įenta|:

jei viljaurĻ.

sektsioort Cosįatae Reg. in DC' Prodr' l6 (2): 162' ļ868' - Emas_
või
urvad ümardunud, munajad uoi pitotit.nunajad. Viljasoomtrsed enam
T
(6)
vähem pikenenud alusegĻ. Lehteįel külgroodude paare enamasti

l.

või

rohkem,

BeįuĮ.a įentaI L. Sp. Pl. 9B3. l753; Schneid. HandbSuhkrukask
rI KycT.
Laubholzk. l: 99. 1906; Math. Dendrol.290. 1934; Zamj. in iļep.

A 1.

CCCP2:2B4.ļ956;Rech.inHegi,Iļlustr.Fl.Mitt.-Eur.ed.2.3(l):la4.
(155' joon''
1957; Čib. in Liet. fl' 3: 94. 196l. - Eepesa BHIUHeBafl'

g;

156. joon:)

(koclumaal kuni 25 m) kõrgune puu tumeda punakasp.rr.,i, noorelt aromaatse koorega; vanetnatel puudel koor ei kestenda' vaid
paljad,
iohen"b paksude plaatiderra. Noored rrõrsed pisut karvased, hiljem
või
ümardunud
tipuga'
punuka.įruunid. Lehed piklikmunajad' teritunud
7_|2
(6)
Servaga,
įisut süāaja alusega, teiavalt ja peenelt kahelisaagja
paari külgroodudega' noo_
ļt+; "* pikad ja 3-5,5 (6) cm laiad,9-l2 (l4)
relt siidjālt karvased, vanemalt pealt pisut 1äikivad, aļumisel pinnai roo_
pikad, ripdude kohalt karvased; ļeheroots (0,B) l-l,5 cm pikk' Isasurvad
pikad.
Viljacm
2-3
puvad, rohkearvulised. Emasurvad istuvad, püsiised,
ļoomused enamasti paljad. Viljatiivad peaaegu pähklikese ļaiūsed'
Õitseb apri11is, mais; viijacl valmivad septembris,t aļates.
ja parkides (JärvEestis introdutseeritud liigina harva dendraariumides
seljal, Ęäpinas, Luual jm.).
ja
Üldlevik. Liigi kodumaaks on atlantiline Põhja-Ameerika (Kanada
ka
USA idaosa1. eā,tistab sügava,t ja hästi dreenitud pinnast, kuid esineb
kuivadel ja kivistel kasvuūohtadel. KuĮtuuris NSV Liidus, Lääne_Euroopas
ja Põhja-Ameerikas.
' Majanduslik tähtsus. Küļmakindel dekoratiiv'ne putt. Puit on tumepruun
ning tugevam kui kohalikul soo- ja arukasei; liigi kodumaai kasutatakse
mooītitūostuses j a ruumide sisekuj unduses. Rakumahl sisaldab suhkrut'

h Kuni l0 nr

Arrrėr'
Kollane kask *-- Betuįa lutea2 Micįrx. fil. Hįst. arb. forest'
DendroĮ'
Matļi'
Laubholzk. t: l0O. l906;
2:1ī2.t.5.
^2' 1Bl2; Schneid. Handb'
2:2BB. 195l; Rech. in Hegi, Illustr'
CCCP
Kyc,r.
I4
in
29|. 1934; Zamj.
Įep.
)ļ{eJITarI. (l55' joon., f;
|957..JEepeea
(1):
|44.
Fl. Mitt._Eur. ed. 2. 3

157. joon.)

h.Kunii5m(kodumaaļkuni30m)kõrgunepurrpisutkolļakavõi

hõbehalli, vanaļ tüvel punakaspruuni koorega. Koor kestendab õhukeste
kihtidena. Noored vorsįd karvāsed, valkjate vahatäpikestega,. aromaatse
koorega. Lehed munajarl kuni piklikmunajad, teritunud iipuga, ümardunud,
harveįini pisut südaja aluseģa, vahel aļusel ebasümmeetrilised, peenelt
terava,hambalise se,rvaga, noorena mõlemalt pinnalt pehmekarvased, hiljern'
pealt tumeroheļised jā tuhmid (läiketa), alumisel pinnal, eriti roodude nur_

|

ļenta (lad. k.)

2 ļuįeą

(Iad.

k.)

*

veniv, kleeptrv
koĮlane.
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l57. joon. Kolļane kask (BetuĮa lutea1: a

ļehtede ja
- oks
* vilį.

viljasoomus, c

emasurvaga (orig.),

ä_

kades, ja vahel ka pearmisel pinnal karvased, g-12 (14) cm pikad, gll (l4) paari roodudega; leheroots peenike, l,5-2,5., ģin. Ėmasurvad
lūhikesel raoļ või peaaegu iŠtuvad, püstised või viltuselt
įüstised, 2-3 cm
pikad. Viljasoomused tihedaļt ripsmelised, kitsaste ülespoole
suunatud hõl_
314

macįega, keskmitte hõlm külgmistest veidi pikem' Viljatiivad pähklikesest
pisut kitsamad.
Õitseb aprillis või mais; viljad valmivad septembris või oktoobris.
Eestis intr'odutseeritud liigina mõnes pargis (näit' Räpinas) ja dendraa_
riumides (Järvseljal, Luual).
Üldleviį. Liigi kodumaaks on atlantiĮine Põhja-Ameerika (Kanada ja
USA idaosa). on levinud mägismaadeļ liivastel ja savistel kasvukohtadel,
tasandikel niiskeļ ja värskel pinnasel (näit. soode servadel). Kuļtuuris NSV
Liidus' Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Külmakindel dekoratiivne puu. Puit on tugevart
kui sookasel, liigi ļ<odumaal kasutatav mööblitöösiuses ja nritmesuguste
tarbeesemete valmistamiseks.
2. sektsioon BetuĮa. - Aļbae Reg. in Buļl. Soc' Nat. Mosc. 38: 396. l86õ
et in DC. Piodr. ļ6 (2): 1l02. l868. * Urvad tavaliselt ruljad. Viljasoomrr'
:Sed enamasti ļühema alusega. Lehed 5-7 (B) paari roodudega. Viljatiib
viljast 2-3 korda laiem, harvemini vilja laiune. Kõrged puud või põõsarl.
Sellesse sektsiooni kuuluvate liikide, peamiselt aru- ja sookase taksonoomia ja teiste probleemide kohta on õige rohkesti kirjandust, kuid kõikides
neis küsimustes ei ole veeļ täielikku selgust. Betuįa penduĮa ja B. pubescens
,on koguliigi B. alba L. põhiliigid. Nende kahe liigi vahel võib aga täheldada
tunnuste enant-vähem sujuvat ülemineļ<ut. Selline polümorfsus seletub
nende ļiikide vormirikkuse ja ka omavahelise ristumisega, millele aitab
kaasa ka introgressiivne hübridiseerumine. Gunnarsson ( l925) arvab, et näiteks Rootsi tinginrustes on lraske leida puhtaid kaseļiike, kuid See arvamus
näib olevat liialdatud; vähemalt Eestis pole puhtad soo- ja arukased sugugi
haruldased. Gunnarssoni poolt B, penduĮa'st eraldatud Įiiki B. concįnna
Gunnarss. pole seni tüüpilisel kujul Eestis ļeitud, mistõttu see nähtavasti
empiiriline liik on käesolevast tööst välja jäetud, Problemaatilised on ka
selle liigi hübriidid aru_ ja sookasega, millist materjali Eesti osas käesoļeva
töö autoril (Gunnarssoni enda nräärangutega) ei įäinud korda kinnitada.
Mitmed rootsi botaanikud (Lindquist, Johnsson) peavad enamikku Gunnarssoni poolt eraldatud hübriididest varieteetideks või vormideks, ka ei ole
B. concįnna tsütoloogiliselt eraldatav (Helms ja Jörgensen 1927, Johnsson
1945, Levan 1947 jt.). Eesti aru- ja sookase populatsioonid ei ole seni veel
ļeidnud täpsemat süstemaatilįst uurimist anatoomilis-morfoloogilisel, fenoloogilisel ja tsütoloogilisel aluseļ. Selliseļ teel läheks vahest korda aru- ja
:Sookase populatsioonide meste või mikroļiike välja selgitada, nagu se<la
õigustatult soovitavad G. Natho (l964) jt. autorid. See aeganõudev töö
j ääb'Eesti suhtes tuļevikuülesandeks.
Katselist kasvatamist ning uurimist nõuavad ka soo- ja arukase põõ_
sasvormid.

3. Arukask - BetuĮa

Schneid. Handb. Laubhoļzk.

l

penduĮa (lad. k.)

-*

t:

l

Roth, Teirt. Fl. Germ. į: 405. l7BB;
l906;
1ļ2.
Rech. in Hegi, Illustr' Fl. Mitt''
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rippuv
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l58. joon.,'1rtrkask (.Betuįa peicĮuh): rr - oks lehįede ja emasurbadega (orig.), b
- noor
( -- dihhaasįrrm isasõitega, d _ dihhaasium tolnrrrkateta'
c
dihhaasitlm cmasc'īitega, i
viljasoomus' € ja h _- viljad.

oks cmas. ja isasrrrbadega,

-

-

Eur. ed. 2.3 (l): i45. 1957; Čib. ilr Liet. fl. 3: 96. į96l. - B. uerrucosa
Ehrh. Beitr. Naturk.6:98. l79l; Kuz. in Fl. URSS 5: 29ļ' 1936' - B' aĮ'ba
L.Sp.Pļ' 982. 1753, p. p.; Led' Fl' Ross.3 (2):650. l849-l85l' p. p. B. aįbavar. {}.,7. Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u' Curl. 58i.
Monogr. Betuļ. 75,77. |86l
l852.
- B. aįba a' auĮgaris ?. aerrucosa Reg.
B. aļba ssp. aerrucoSa YAĪ; auĮgaris Reg. in DC. Prodr. 16 (2): 163
-1868. B. alba var. aerrucosa wallr. sched. crit.495. 1822. Eepesa
,6opolanuarafl,6.
(155. joon., a; 158., 159. ja 160. joon.)
noBl.tcilafl.
õhuļ<eseĮt kes
h. Kunl 20 (30) m kõrgune puu püstise tüve ja valge,
tendava koorega (tohuga), ,hiljem (vanemalt) tugeva ja lõhestuva musta
korbaga, eriti alumises oSaS, enamasti rippuvate ol<stega; lrarvemini ļ<asvaįr
põõsana. Aastavõrsed paljad, tihedalt kaetud vahatäpikesiega (näsadega),
punakaspruunid, peened, esimeseĮ eļLraastaļ vahel karvased' Ptrrrgad pik_
likucl, tömbid, uiittekleepuvad. Lehed (3,5) 4-7 crn pikad, (2'5) 3--4 cnt
laiad, rombjad või koļmnurl<jalt munajad, pikalt teritunud tipuga, alusel
kiiljad kuni peaaegu tömbid (vesivõsudel vaheļ südajad) ja tervegervaĮised, tipu pool kalrelisaagjad, siledad,6 või 7 paari roodudega, alumisel pin_
nal pisut heledarnarļ ja paljad, pealrnisel pinrral väga väikeste vahatäpi_
kestega; leherootsud 2_3 cm pil<ad, paljad. Isasurvad tipmised,2_ või 3'
(4-) kaupa, rippuvad, 5-6 cm pikad. Emasurvad raolised, üksikuļt įühi
kestel külgmisteĮ võrseteļ (lühivõrsed), enne õitsemist püstised, hiljem rippuvad, 2,5-4 (5) cm pikad, B-10 mm laiad; viljasoomused 3-5 (6) mnt
laiad, rohekaspruunid, ripsmeļise servaga, lühikese kiilja alusega; nende
keskmine hõlni keeljas kurįi kolmnurkjas ning,tömp, külgm,ised hõļmacļ
laiarl, tömbid, allapoole suunatud. Vilja tiivad pälrklikesest2-3 korda laiernad ja ulatuvad temast üle (emakasuudmete tipuni).
Õitseb aprillis-mais üheaegselt lehtede ilmumisega; viljad vaĮmivad
juuli lõpust või augustist septembrini.
Eestis koostisliigina ļaialehistes ja segametsades ning üksikult või rüh_
miti kuivematel liigirikastel puisniitudel. Moodustab ka puhaskooslusi
(kaasikud). Sage kogu territooriumįļ. Esineb nii toitaineterikastel l<ui ka
_vaesteļ kasvukohtadel, eeļistab aga kuivemat, hästi dreenitud pinnast mitte
väga vähese toitainete sisaldusega. Esineb nii liivsavikal kui ka saviliivakal mulla1. Nõudļustel.t mineraalainete ja vee suhtes leplik, oi-t võimeļine
kasvama ka kuivaį liivasel pinnasel. Valguselembene, külmale ja kuivu_
sele vastupidav liik' Soojuse suhtes sookasest nõudlikum. Levinucl ka par_
kides ja aedades.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osas alates Ķarjalast ja Lapimaast (puu
dub kirde- ja äärmises kaguosas), Kaukaasias, Lääne_Siberis ja Põhja_
Kasahstanis Aasias; kasvab metsavööndis segametsacles koostisliigina või
puhaskooslustena, stepivööndis saludena. Mägedes 2000 m kõrguseni ja
kõrgemal. Kogu Lääne-Euroopas, alates Põhja-Skandinaaviast.
Majanduslik tähtsus. Arukask annab väärtuslikku puitu, mis töösįuses
on Suure tähtsusega' Puidu kõvaduselt on kask keskmisel kohal - tamme,
vahtra ja saare järel, lepast, männist jt' puudest eespool' Kasepuitu tarvitatakse ka kütteks. Poleerituna on puit meeldiva kollaka värvusega ning
3į7

l59. joon, Arukase talbjalehine vorm (Betula penduĮtt I. cuneata\. (orig.)

mööblitööstuSeS kaSutatakse teda laiaļdaselt vineeri ja mitmesuguste tarbeesemete valmistamisel. Ka paberitööstusele on kasepuit hinnatav tooraine.
Ehitusmaterjalina on kasepuit vähem väärtuslik, sest ta ei oļe seenmäda-

nikeļe küllaļt vastupidav. Kasetüvedel esinevatest pahkadest valmistatakse,

3lB

160.

joon. Dalekarlia kask {BetuĮa penduĮa i. daįecartica). (Orig.)

kallihinnaļisi väiksemaid esemeid. Kasekoorest saadakse kasetõrva (kasetökatit) ja destillatsiooni teel spetsiifilise lõhnaga kaseõli (juhtõli). Viimane on betuliini (betulenool)
- CgoHsoo: - sisalduse tõttu niiskusele
vastupidav, SeepäraSt kasutatav peamiselt juhtnaha immutamiseks. Puidust
319,

Nii arukase kui ka sookase lehtede
tarvitusel dįureetiļise vahendina
meditsiinis
eksįrakt
on
BetuĮae)
{FoĮiae
ja avitaminoosi puhul' Lehed sisaldavad flavoonglükosi,ide, parkaineid,
saponiine ja eeterlikku õļi, millest on tingitud noorte värskete lehtede
aroom. Kasetökat kuuļub Višnevski ja Wilkinsoni saļvi koostisse; esimene
soodustab haavade paranemist, teist tarvitatakse sügeliste ja mõnede ekseemide puhul' Aktiveeri,tud kasesöe (karboleen) tablette kasutatakse adsorbendina mürgituse puhul. Kasemahl sisaldab suhkrut (levuloosi) ja on
rahvameditsiinis ravivahendiks paljude haiguste vastu. Arukask on tähtis
ka dekoratiivpuuna (haljastamisel rühmiti ja üksikult, ka alleedel).
Arukask kui polümorfne ļiik varieerub mitmete tunnuste, eriti aga leh_
tede kuju poolest.
Peale põhivornri, f. penduĮa, on tuntuntad
Ī. careįįca hort., 1<arjaĮa kask, maarjakask - tüvi jässakas,
,eriti alumises oSaS, puit arukase puidust erineva anatoomiļise ehitusega _lainjalt lookļevate kiududega, mis pärast poleerimist annavad eriti ilusa
toime (karjala kase puit on kõrgesti hinnatud tööstuses, sobib ka treimiseks; Sama nime aļl mõistetakse ka kasepahkadest saadud puitu); Eestis
esineb hajusalt;
lehelaba rombjas, alusel kitsalt kiiljas (l59. joon.):
Ī. cuneata Schneid.
hajusalt (kogutud Harju rajoonis ja mujal);
Ī. daįecarĮįca {L. fil.) Schneid. (BetuĮa daļecarįįca L. liļ.), d a leka rt i a k a s k _- sarnaneb tunnustelt alukasega, erineb aga sügavalt lõhes_
tunud lehtede poolest (l60. joon.); kasvab Eestis parkides ja aedades, näit.
Tartus, Pärnus, Paides ja mujal (iooduslikult esinevat Skandinaavias);
Ī' subcordata Lonacz. - lehelaba rombjas, alusel laialt kiiljas, pisut
südajas või tömp; Eestis mitte haruldane;
Ī. trįstįs Schneid., leina-arukask - leinavorm peente rippuvate
okstega, ümardunud krooniga; parkides jm.;
Ī' Youngii (Th. Moore) Schneid. - leinavorm horisontaaļsete ja siis
.allapoole paindunud peaokstega, ebakorrapärase krooniga ja madalale rip_
puvate võrsetega; harvemini parkides ja aedades
Arukask moodustab hübriide sookase ja väga harva ka madala kasega.
4. Soolņask -- BetuĮa pubescens 1 Ehrh. Beitr. Naturk. 6: 98. 179l;
Led. Fl. Ross.3 (2):651. lB49-l85l; Wied. et Web. Beschr' phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curļ.58l ' 1852; Kuz. in Fļ. URSS 5: 295. l936; Rech. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. s (1): l53. 1957; Čib. in Liet. fl.3: 98. 196l. B. aįba L.Sp.Pl.982. 1753, p. p.; Roth, Tent' Fļ' Germ' l: 405' ļ7B8;
Schneid. Handb. Laubholzk' l: l16. 1906. - B' aĮ'ba var. pubescens Reg.
Monogr. Betul. 82. 1861 et in DC. Prodr. 16 (2): 166. 1868. - Eepeea
IĪyIxHcTarļ. (155. joon., b; l6l. joon')
h, h. Kuni 20 m kõrgune puu, harvemini põõsas. Enamasti ühe, harvemini mitme tüvega (kui on arenenud juurevõsudest); tūved püstised,
toodetakse ka puupiiritust ja tärpentini.

t
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pubescens (lad. k.)

*

pehmekarvane

c,

d

a
ö

16Į. joon. SooI<asįc (BetuLa pubescensi'. a

lehtedeja isasurbädega' c ja

d--

ol<s emasufbadega., D

viljad: (a'c ja

d-_ orig''

b

*

-_ oks

noorte

osalt Hegi järgi')

.silecla hallikasvalge või valge kestendava koorega (tohuga), vanadeĮ puu_
kardel, eriįi alumises our., ,r.tu korrar1iku korbaga. Aastavõrsed tihedalt

vased, vahatäpikesteta, tumepruui]id, vanemalt ei oļe rippuvad. Pungad
1ühikesecl, tömbid, mittekleeįuvad. Lehed vanemateļ puudel munajad,
(4) cm
munajas-elliptilised või _romblad, (3) 4_5 (6) cm pikad ja-2'5-3'5
pisut
süda_
üõi
ümarclunud
alusel
laįad, lühįclalt terituntrd võį tömbi tipirga,

?l

L.'sįi }isv

tiu',,

ļ
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jad, servai peaaegu alusest alates madalalt saagjashambulised, 5-6 (7)
paali nõrgaļt eenduvate roodudega, pealmiselt pinnalt paljad või peaaegul
paljad;: tumerohelised, aĮt ainult pisut heledamad, roodude kohalt ja nende
nurkades karvased; noortel võrsetel (ka vesivõsudel) lehed mõlemalt pin_
naļt tihedalt pehmekarvased ja pisut kleepuvad; leherootsud algul karvased".
hiljem peaaegu paljad, |-2,5 cm pikad. Isasurvad 2- või 3- (4-) kaupa
okste tipul, 5-6 cm pikad. Emasurvad üksikult külgmistel lühivõrseteļ,
hiljem rippuvad, 2,5-3 cm pikad ja kuni I cm laiad, siidjalt karvastel raagudel; viljasoomus pruunikas, 3-5,5 mm pikk, ripsmelise servaga, peaaegu
lineaalse alusega (alus urnbes poole viljasoomuse pikkune), sirge, piklikmunajas; tema keskmine hõlm ümardunud tipuga, külgmised hõlmad üles_
poole suunatud ja peaaegu ümardunud. Vili (pähklike) 2-2,2 mm pikk,
tema tiivad pähklikese laiused või laiemad ja tipust ainult pisut üleulatuvad.

Õitseb (aprillis) mais koos lehtede ilmumisega; viljad valmivad juuli

lõpust või augustist septembrini.

Eestis koostisliigina niisketes segametsades ja üksikult või rühmiti niisketel puisniitudel, madal- ja siirdesoodel, rabamännikutes ja ka rabadeį
(väikeste puude või põõsastena) ning nende ääres, järvede soostunud kal_
lasteļ. Moodustab puhaskogumikke. Lepib kehvema mullaga, esineb sageli
lubjavaesel soostunud ja ka liigniiskuse all kannataval pinnasel. samuti
nagu arukask, kuulub ka sookask mineraalainete suhtes kõige vähenõudlikumate puuliikide hulka. Valguselembene. Mulļa niiskuse suhtes nõudlikum kui arukask. Sage kogu territooriumil. Esineb ka parkides ja aedades.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas (kuid puudub Krimmi poolsaareĮ
ja esineb harvemini lõunavööndis), Ķaukaasias (mägedes), Lääne_ ja lda.
Siberis. Lääne-Euroopas, välja arvatud lõunapoolsemad alad. Põhjas esineb
puukasvu piirini, kus moodustab jändrikke ja põõsasvorme.
Majanduslik tähtsus. Tööstuses väiksema tähtsusega kui arukask' Puiį
on aga vajaliku tugevusega ning selle tõttu tarvitatav mööbli ja mitmesuguste tarbeesemete valmistamiseks. Metsamajanduslikelt omadustelt jääb,
sookask arukasest maha. Ka dekoratiivpuunä on sookask väiksema väärtusega. Hea küttepuu.
varieerub mitmete tunnuste, eriti lehtede kuju poolest. sagedamad vor*
mid Eestis peale f. pubescens'i on
Ī. oualįs Schneid. (var. ouaĮifoįįa Sukacz.)
lehed munajad, ümardu_
nud või pisut südaja alusega; võrdlemisi sage; Ī. rhomboįdaĮį.s Schneid. fvar' rhombifoĮia (Tausch) Sukacz.]
lehed rombjad, teritunud, laialt kiilja alusega; esineb eeļmisest vormist
harvemini.
Sookask moodustab hübriide Betuįa penduĮa ja väga harva B. nana'gaA 5. Paberikask - Betuįa papgrif era l Marsh. Arbor' Amer. l9. l7B5;
Schneid. Handb. Laubholzk. l: l15. 1906; Zamj. in Įep. H KycT. CCCP 2:

ļ papgrifera (lad. k.}
meenutavate kihtidena.
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papüürust aņdev, kuna koor kestendab õhukeste, papüürusĮ
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162. joon. Paberikask (Betula papgrileral:

a

-

-

(orig.),

2l*

I

lehed ja viljarrrb, c

oks lehtede
-viljasoomus,
d

ja

-

emasrrrbadega

vili.

3l4' l95l; Rech. in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt._Eur. ed.2.3 (l): l52. ļ957; Čib"
in Liet' fļ. 3: 98. 196l. *- B' papgracea Ait. Hort. Kew. 3: 337. 1789; Math.
Dendr,ol. 291. 1934. *-.Eepesa 6yuaxuar' (155. joon., e; 162.joon.)
h. Kuni 22 m (kodumaal kuni 30 m) kõrgune puu enamasti valge,
vahel pisut roosaka koorega (tohuga). Koor kestendab õhukest paberit
meenutavate kihticįena. Noored võrsed enamasti pehmekarvased ja vaha_
täpikestega, roheliad või punakaspruunid, hiljem īr*.p.urnid ja peaaegrr
paljad' Lehed munajad, 5-B (l0) cm pikad, tumerohelised, tõritunūd
tipuga, ümardunud.vģi kiilja alusega, ebakorrapäraselt saagjashambuļise

servaga' noorelt karvased, hiljem paljad, ainult aļt roodude kohalt ja nende
nurkades karvased,'6 või 7 (B) paari roodudega; leheroots karvane, l,5*.
3 cm pikk. Emasurvad 2-3 cm pikad, peenikestel vaigustel raagudel, hiljem rippuvad. Viljasoomuste külģmised hõlmad viltrr ülespoole suunatud,
keskmine hõlm kitsas ja külgmistest pikem. Viljatiivad pähklikesest umbes
1,5 korda laiemad.
Eestis introdutseeritud liigina parkides (näit. Räpirra pargis) ja dencl_
raariumides (Järvseljal, Luual).
l]ldlevik. Liigi kodumaa on Põhja_Ameerika kesk_ ja idaosa (Karrada
ja USA põhjaosa' põhjalaiuse 4l" ja 55o vahel). NSV Liidus kultuuris.
Lääne_Euroopas ja Põhja_Ameerikas.
Majanduslik tähtsus, Külmakindel dekoratiivne purt. Puit vastab otnadustelt kohalįke ļiikide (soo_ ja arukase) puidule. Ķasvutirrgimuste suhtes
kohalikest liikidest veelgi vähenõudlikum, kasvab nii niiskel kui ka kuival
pinnasel.

3 sektsioon Fruįįcosae Reg. in DC. Prodr. į6 (2): |62. ļ868. - Lehed
ümardunult piklikud, laiusest pikemad, tipul enamasti įeritunud,4-7 paari
roodudega, hambulise Servaga. Põõsäd.
6' Madal kask _- BetuĮa humįlįs 1 Schrank, Bayersche Fl. l: 42l' l7B9;
Led. Fl. Ross.3 (2):633. 1849-1851; Wied. et Web, Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl.5B2. 1852; Schneld. Handb. Laubholzk. 1: 103. 1906;
Kuz. in Fl. URSS 5: 285. 1936; Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. ?.
3 (1): 156. ļ957; Čib. in Liet. fļ.3: l00. i961.
- Exs.: K. Eichw. Eesli
taimed IV, no 152. l939. _* Eepesa HįIsI{afl,. (l55. joon., c; l63. joon.)
h. Püstiste okstega l-l,5 (2) m kõrgune põõsas. Noored võrsed
(aastavõrsed) läikivad, punakaspruunid, enam või vähem tihedaļt kaetud
heledate vahatäppidega, paljad, vahel hõredate peente karvadega; vanad
oksad tumepruuni koorega. Lehed enamastį; (l) 2-3 (3,5) cm pikad, (0,8)
|-2 (2,5) cm laiad, munajad või elliptilis_munajad, lühidalt teritunud või
ümardunud tipuga' ja ümardunud alusega, peaaegu alusest aļates
saagjashambulįse Servaga, 4 või 5 paari külgroodudega, pealmiselt pinnaĮt
läiketa, alumiselt heledamad, Īahel kollakasrohelised, pisut läikivad, noo_
rena ntõlemalt pinrralt hõredalt karvased, hiljem paljad või ainult alt roodude kohalt lühikarvased; leherootsud lühikarvased, 0,3_0,6 (1,0) cm pikad.
I
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humįļįs (lad. k') -- madal, maapinnalähedane.
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163. joon.

Madal kask ļBetuĮa hutniĮĮs): a
dega (orig.), ä
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viljasoomus, c

_

vili,
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l64. joon. Madala kase (BetuĮa humilĮs) ļeittkohad Eestis
(K. Eįchrvaldi järgi, täiendustega.)

Emasurvad püstised, piklik-ellipiilised, enamasti 1-l,6 (2) cm pikad; viljaSoomuS 3 hõlmaga, lühikese, peaaegu lineaalse või kiilja alusega ja lineaalsete, ümardunud tipuga, ļaialt asetsevate hõlmadega, kusjuures külgmisecl
hõlmad on keskmisest lühemad ning pisut laiemad. Viljade tiivad pähkļikese įaiusest poole kitsamad, harveminį pisut Įaiemad, keskpaigast kõrgemaļ laienenud ja pähkļikese tipust mitte või ainuļt pisut üleulatuvad.
Õitseb mais või jurrnis; viljad valmivad juuli lõpust või augustist se1ltembrini.
Eestis soistel niitudel (madalsoodel, siirdesoodel) ja rabastuvates iodumetsades. Kasvab enamasti niiskeļ toitainetevaesemal soostunud pinnasel.
Esineb ainult mandriosas, kus on kohati sage (164. joon.). Soostunud aladel ja hõredaįes sįirdesoomännikutes moodustab sageli ulatuslikumaid
kogumikke koos teiste põõsastega, eriti pajudega (SuĮix rosmarinifolia L.
jt.).
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa edelas ja läänes (Baļti vabariiļride,l'
Valgevenes, Leningradi, Pihkva ja Velikije Luki oblastis), Lääne-Siberis;
esineb samuti soodeļ. Saksa DV-s ja FV_s ning Poolas (põhjaosas).

Betula huntįĮįs'est on iseseisva liigina eraļdatud mürdilaadne
k B. tttgrsįnoįdes Tausch. Enamik autoreid kasutab siiski nimetusį
B. mųrsinoides
Tausch madaia kase sünonüümina. B. myrsinoides erineb
madalast kasest järgmiste tunnuste poolest: hõredamalt vahatäppidega
kaetud aastavõrsed, enamasti ümardunud iipuga, eenduvate roodudega
k

as
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ning alumiselt pinnalt kolļakasroheļised lehed, laia alusega ja sissepoole

kõverdunud külgmiste hõlmadega viljasoomused, pähklikese poolest laiu:sest ļaiemad, pähklikesest mitte üļeulatuvad viljaiiivad. B' mgrsinoįdes on
üļeminevate tunnuste kaudu seotud B. |tuņįĮįs'ega. Mürdilaadne kask kas_
vab koos madaļa kasega madaļsoodel, harvemini ka siirdesoodeļ. Et ta
,esinemine Eestis irõuab veel täpsrrstavat selgitamist, on teda siirr käsitletud
hoos madala kasega.

4.

sektsioon Nanae Reg. in DC. Prodr. 16 (2): 162' į868.

Emasurvad
võrdne ļaiusega)

väikesed, püsiisecl. I-ehed üma,rdunud (nende pikkus
tömbi või ümardurrucl tipuga, 2 4 (5) paari roodudega, täkiļishambulise
-Servaga. Madaļad põõsad'

,

7'

Betuįa nana| L.Sp. Pl.983. 1753; Wied.
Vaevakask e. rabakask
Esth_,
Liv- u. Curļ.5B2. lB52; Schneid. Handb'
phan.
Gew.
et Web' Beschr.
Laubholzk. l: ļ06. 1906; Kuz' in Fl' URSS 5: 2Bl. 1936; Min' in ol'
.JĪerruHrp. o6ll.2:48. 1957; Rech. in Hegi, Illustr. Fļ' Mitt._Eur. ed.2' 3 (1):
t58. ļ957; Čib. inLiet. lļ' 3: l02. t96l.- B. nana a. europaeTled.Fl'Ross.
Eepeaa (apntzi<onax. (l55. joon., d; l65. joon.)
'3 (2):654. 1B49-l85ļ.

-

h Kuni l m kõrgune põõsas püstiste kuni tõusvate okste ja

tume

pruuni läikiva koorega. Aasįavõrsed tihedalį siidjakarvased, hiĮjem peaaegu
paljad, vahatäppideta. Pungad lühikesed, tömbid, ļäikivad, näärmekarvadega. Lehed väiļ<esed,0,5-l (l,5) cm pikad ja kuni l (2) cm 1aiad, vaheĮ
pikkusest laiemad, ümardunud, täkiļishambulise Servaga' 2-4 paari külg
miste roodudega, pealnriselt pinnalt tumeroheļised ja 1äikivad, alumiselt
heledamad, noorena hõredaļt karvased, hiljem peaaegu. paljad; leherootsu
pikkus umbes 2 rntn. Isasurvad püstised, istuvad, elliptilised, kuni l,5 cm
pikad. Emasurvad 1ühikese1 rao1, püstised, elliptilised kuni piklikmunajad, kuni |,2 cm pikad; viljasoomus peaaegu ühepikkuste lineaalsete üles_
pähklike, kuni 2 mm pikk, kitsaste, pähkpoole suunatud hõlmadega. Vili
ja
temast mitte üĮeulatuvate tiibadega.
ļikesest kuni poole kitsamate
Õitseb mais, juunis; viljad vaļmivacl juuli lõpusi või augustist septemb_
rini.
Eestis rabadel, siirdesoodel, rabamännikutes ja rabastuvates segamet_
.sades. Kasvab peamiselt mandriosas, rabastunud aladeļ kohatį sagedana.
Esineb tihti koos mändidega, moodustades vaheļ ulatusļikke kogumikke.
Lõuna-Eestis esineb harvemini.
Ūldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas aļates arktiļisest vööndist kurtį
keskvööndini. Lääne-Siberis (ka arktilises vööndiS), Ida_Siberis; kasvab
tundras, rabadeļ ja siirdesoodeį. Arktilises, Põhja- ja Kesk-EuroopaS (Kesk_,
Euroopas kõrgmägedes),
Ilarva moūustrb hübriide B. pubescens'iga.

l

nana (tad. k.)

-

kääbuskasvtilįne
327

Ņ

w

0

a

165.

* oks lehtede ja
c_ vili' (a_ orig.)

joon. Vaevakask ļBetuĮa nana): a

emasurbadega,

4.

ü _viljasoomus'

pereļ(ond lepp _
J. Gaertn. Fruct. et

Alnusl J.

Gaertn.

sem. 2: 54. 1791.

Enamasti enne lehistumist õitsevad ühekojalised puud ja põõsad tęrvete,
harva lõhestunud lihtlehtedega ja varakult vaiisevate'aliteķtedega. Isasõied
3-kaupa kandesoomuse kaenlas dihhaasiumides, mis on koondunud ruljateks rippuvateks urbadeks; urvad 3-9.kaupa kimbus; dihhaasiumi keskmine

!
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Leppade nimetus vanärooma kirjanikel Vitruviusel, Pliniusel jt'

õis kahe, külgmised õied kumbki ühe kantlelehekesega; dihhaasiumis kokku
4 kandelehekįst, mis enamasti on kandesoomusega kokku kasvanud; isasõis neljajaguse õiekattega' enamasti 4 lõhenemata tolmukaga, mis asetse_
vad õiekattį hoimade vastas; tolmukad lühikeste vabade või kokkukasvanud
niititlega; tipul ilma karvakeste kimbuta. Emasõied 2_kaupa (kolmas, kesk_
mine õis on redutseerunud) kandesoomuse ļ<aenlas dihhaasiumides, mis on
koondunud käbikujulisteks õisikuteks; viljasoomuS on viiehõļmaline, puituv,
ei varise koos viljaga; enrasõis õiekatteta, kahepesalise sigimikugu, |r1:
ņaski pesas ühe rippuva anatroopse seemnealgmega (mis areneb ainult
ühes pesas), kahe niitja suudmega. Vili -_ ühe Seemne ja kahe kitsa tiivaga
pähklike.
Perekon<l hõlmab 38 liiki, millest enamik on ļevinud põhjapoolkera
parasvöötmes (Euroopas, Põhja_ ja Ida_Aasias, Põhja_Ameerikas), vähemik aga Kesk_ ļa Lõuna-Ameerikas (Andides) ja Põhja-Aafrikās (Alžeeria mägedes). NSV Liidus esineb spontaanseļt l3 Įiiki, introdutseeritud on
6 liiki' Eesti floora koosseisu kuulub 2 liiki; 4 liiki esineb väga harva kultuuris (neist üks on alles katsestaadiumis) '
Ko

l.

D U

MA t sT E J A

*
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Lehed väiksemad, kuni 4 cm pikad, munajas-elliptilised' nõrgalt läiki_
vad, paljad või roodude
us aįrįdįs (Chaix) DC.

'ilfii,ä-'įį"fYam

2'

Lehed suurentad,

5-l2cm pikad

2

Lehed peaaegu üņrmargused, ümardunud või sämpunud tipuga, 5;-7
paari külgroodudega, pealt tumeroheļised ja pisut läikivad, alt heledamad ja roodude nurkades pruunikate karvadega, noorelt pisut klee'
puvad. Tiivi tunrepruuni lõhestunud koorega
t' Sanglepp _ Alnus gĮutinosa (L.) J. Gaertn..

Lehert munajad, piklikmunajad või piklik-ovaalsed, lühidalt teritunud
iipuga, 9-l2 (l5) paari külgroodudega. Tüvi hallika sileda koorega 3
Lehed aļumiseļt pinnalt hallikad või halļid, karvased kLrrri tihedaļt

3.

karvased

2'

Hall lepp

-

Aįnus įncana (L.) Moench

Lehed alumiselt pinnalt rohekad, paljad või nõrgalt karvased, puna_
kaspruunide külgroodudega
4. Funane lepp -_ Aįnus rubra Bong-

Sanglepp (mtrst lepp) _ AĮnus gĮutinosa ļ (L.) J. Gaertn. F-ruct. et
sem.2:54. |79l; Led. Fļ. Ross' 3 (2):679. l849-l85l; Wied. et Weįr.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 573. lB52; Schneid. Handb' Laub-

l.

'

gĮutĮnotsa (ļad'

k'} -

kleepuv
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holzk. l: ļ28. l906; Kom. in FĮ. URSS 5;3l2. 1936; Rech. in Hegii lllustr,
Fl. Mitt..Eur. ed.2. 3 (l): l73' |957; Čib. in Liet: fl. 3: 103. l96l, _'Betųla
Aįnus gĮutinosa L. Sp. Pl. 983. 1753. onlxa xleüxal, 'o. Ų€pĮIāfl'r
(

166. joon.)

h. Kuni 30 (35) m kõrgune puu, harvemini põõsas; tumepruuni lõhestunud koorega. Noored võrsed kleepuvad, paljad, harva hõredaļt karvased.
Pungad tömbid, kleepuvad. Lehed ümardunud või äraspidimunajad, 4-9 cm
pikad, 3-6 (7) cm ļaiad, tipul ümardunud, sageli sämpunud, laikiilja terveservaļise alusega, kõrgemal hambuļised; 5 või 6 (7) paari Į<ülgroodu_

a

d

b

i66. joon. Sanglepp (AĮnus gĮutincisa): a

ot<s

ļehteie ja viljadega, Ö

kLrjuliste emasõisikutcga ja ripprrvate isasurbadega, c
(a

330

-

- oks
-

- dihhaasįum emasõitega; d
orig., b -_- osaļt Hegi järgi.)

käbi-

iiįli:

dega, pealt peaaegu paljad, tumęrohelised, pisut läikivad, aĮt paljad, roo_
dude nurkades pruunikate karvadega, noorelt kleepuvad; lęheroots l-2 cm
pikk, paljaS või peaaegu paljas. Abilehed soomusjad, variŠevad. Isasurvad
tipmised, rippuvad, 3-5-kaupa kimbus kleepuvatel raagudel, 4-7 cm
pikad; tolmukapead koļļased. Emasõisikud käbikujulised, l,5-2 (3) cm
pikad, külgmistel okstel 3-5_kaupa pikkadel, algul kleepuvatel raagudel.
viļi - lame, ļ<itsaste tiibadega punakaspruun pähklike, 2-4 mm pikk.
Õitseb (märtsis) aprillis, mais; viljad vaļmivad oktoobris, novembris,
varisevad järgrriisel aastal rleebruaris, märtsis.
Eestis koostisliigina lodu_ ja soostunud kuuse-segametsades, üksikuįt
või rühmiti niisketel puisniitudel, eriti rannikualadel, madalsoodel, jõe_
1ammidel ja mererannikul luidete jalami1 või madalarnatel luidetel, ka
kraavikaļ1astel. Moodustab puhaskogumikke (endiste ulatuslike sanglepametsade jäänused) eriti lammialadel. Sage kogu territooriumiļ. Eelistail
niisket kuni liigniisket toitainete- ja huumusrikast savikat pinnast (kasvukohti põhjavee kõrge seisuga). Veerežiimi ja mineraalainete suhtes nõud_
ļik, seļle tõttu esineb enamasti veekogude ääres või sügavapõhjaļistel toit:
aineterikastel kasvukohtadel. Valguselembene liik.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- (lõunapooĮsematel aladel),
kesk- ja ļõunavööndis, Lääne-Siberis, Kaukaasias (mägedes l500 m kõrgu_
seni), Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Kesk-Skandinaaviast (alates
põhjalaiuse 63-64"_st) kuni Lõuna-Euroopani, välja arvatud kõige lõuna_
poolsemad alad.
Majanduslik tähtsus. Puit on värskena vaige, hiljem kollakaspunane.
Kasutatakse mööbļitööstuses ning vineeri ja mitmesuguste tarbeesemete'
valmistamiseks. Sanglepa ja halli lepa viljad (käbikesed) sisaldavad oht
ralt parkaineid (tann-iini umbes 2,5võ. Ka koor sisaldab 2,5-3/o tanniįnį;
selle tõttu kasutatakse teda nahaparkimisei. įteditsiinis tarvitatakse vilja_
dest ja koorest vaļmistatud ekstrakte maohaiguste puhu1 kootava vahendina,
mille terapeutiline efekt on tingitud tanniinist. Dekoratiivne puu,

Aecįvormidest on tuntud
harva parkides.
Ī. ļacįnįata Willd.
- ļõhislehine Vorm; esineb väga
Aįnus gĮutinosa moodustab hübriidi AĮnus incana'ga - A' gĮutinosa /.
p
A.\'pubescensTausch (A. gĮutinosab pubescens
.A. įncana [v ärd ļ
"p
Reg., /. hųbrida A. Braun)]. Hübriid on tunnusteļt enam või vähen-r
vanemate vahel. Puu või põõsas; noored oksad ja leherootsud karvased.
lehed mittekleepuvad, munajad kuni äraspidimunajad, tömbivõitu või lühi_
dalt teritunud tipuga, ümardunud või kiiļja alusega, korrapäraselt saagja
Servaga, pealt peaaegu paljad ja tumerolreļised, alt heledamad ja karvased'
vahel ainult roodude kohalt ja nende nurkades. Erineb sanglepast mitte'
kleepuva,te' vähem iömbi tipuga ning aļt karvaste lehtcde poolest. hallįst
lepast
tömbima iipuga, aļumis,eļt pinnalt nõrgaļt karvaste ning vaheĮ
isegi roheliste lehtede poolest. Eestis võrdlemisi haruldase hübriidi esinemist on tähelclatud näit. Hiiumaaļ (Suurem,õisas, Vilivallas ja Kõpu

iirnbrtrses)
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Hall lepp (vaige e. harilik lepp) .__ AĮnus įncana 1 (L.) Moench,Metlr.
pĮ: l24.l794; L.ed. Fl. Ross. 3 (2): 656. lB49-l85l, var. excļ.; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 573. lB52; Schneid. Handb. Laubholzk. l: l34.l906; Kom. in Fļ, URSS 5: 3l6. lg36; Rech. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed' 2.3 (l): 169. 1957; Čib. in Liet. fļ.3: l04. 196l.
A. ĮanugĻ
nosus Gil. Exerc. phyt. 2: 402. 1792.
Betula Aįnus incąna L.- Sp. Pl. 983"
1753. *- Oltxa cepafl, o. 6enas (167. joon.)
h, h'I(uni 15 (20) nr kõrgune puu või kõrge põõsas silecla haļli
koorega. Noored võrsed tihedaļt pehmekarvased' mittekleepuvad. Pungad
tömbid, mittekleepuvad, peente karvadega' Lehed piklikmunajad või laielliptilisecl,5-l0 (l2) cm pikad,3-6 (7) cm laiad, lühidalt teritunud
tipuga ja enamasti ümardunud alusega, kahelisaagja Servaga' (7) B-lo
(l2) paari külgroodudega, pealt läiketa, rohelised või hallikasrolrelised, noorena mõlemalt pinnalt tilredalt karvased, hiljem pealt peaaegu paljad või
hõredalt karvased, alt tihedalt karvased ja hallid' väga halva peaaegu paljad; leherootsud l--2 (2,5) cm pikad, pehmekarvased. Abirehed karvased.
lsasurvad tipmised, 3-5-kaupa koos rippuvad, 5-6 (7) cm pikad, karvastel
raagudel; tolmukapead ļ<oļlased. Emasõisikud käbikujulised, 3-8_ (lO_)
kaupa külgmistel lühivõrsetel, l,2-|,5 cm pikad, elliptilised kuni ümardunud. Pähklikesed kuni 5 mm pikad, kitsaste tiibadega.
Õitseb (märtsis) april1is, mais, sanglepast varem. Viljad vaļmivad
oktoobrist alates ja varisevad järgmisel aastal, alates veebruarist.
Eestis lehtmetsades ja kuuse-segametsades (enamasti põõsarindes)'
eriti nerrde sihtidel, raiestnikel ja servadel, jõgede fa järvecle kaldavõsas_
tikes, jõelammidel ja puhaskogumikena (sekundaarsed lepikud) paremal,
toitaineterikkamal pinnasel (endistel kuuse-segametsa maadel), madalama
puuna ka klindialuses laialehises metsas. sage kogu mandriosas, eriti kultuurist mõjustatud aladel, nagu karjatatavates metsades (karjamaadel),
mistõttu teda leidub rohkcsti külade ümbruscs. Märgatavalt harvemini
esineb hall lepp läänesaarteļ. Pinnase suhtes sanglepast vähenõudlikum,
eelistab paraja niiskusega liivsavikat või saviļiivakat mulda, lepib aga ka
võrdlemisi toitainetevaese ja kuiva muļ1aga, väldib seisvat vett ja soostunud
pinnast. Rikastab pinnast lruumuse ja lämmastikuga. Levib kiiresti juurevõsude kau.du. Valguselembene. Levinud ka aedades ja parkides.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- (alates põhjalaiuse 62c-st) ja
keskvööndis (ulatub ļõuna suunas põhjalaiuse 52"-ni, s. o. metsastepi ja
stepini), Lääne-Siberis (harva), Kaukaasias (peamiselt mägedes 2000 m
kõrguseni)' Skandinaavias ja Ķesk-Euroopas'
' Majanduslik tähtsus. Hariliku lepa puit on kollakaspunane ning leiab
kasutamist mööblitööstuses ja paljude tarbeesemete valmistamiseļ. Tehniliste omaduste poolest madalama kvaliteediga kui sanglepa puit. Ķasuta-takse ka kütusena ja kalasrritsetamisel. Koor sisaļdab parkaineid.

l
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įncąna (lad. k.)

*

hallikasvalge.

b

a

c

167.

joon. Hall lepp (AĮnus incanaJ: a _ oks lehtede, isasurbade ja käbikujuliste emas
õisikutega, Ö * oksake isasurbadega; c ja d _ A' įncana Ī. acumįnata. (orig.)

Vormidest tuleks nimetada

kitsasteks süstjateks hõl- ļehed sügavalt lõhestunud
madeks (l67' joon., c ja d); kogutud Valga linnas, PoIIi pargis, Võru juures
Viitinas jm.
Ī. pinnatifida Wahlenb.
- lehed väikesed, sügavalt hõlmised, hõlmad
laiemad ja tömbimad kui eelmisel vormil; kogutud Põļtsamaa lähedal
K anaveres;
Ī. aurea Dipp.
võrsed punakaskolļasecl, lehed kollakasrohelised; esijm.
neb .Iärvseljal
A 3. Roheline lepp - Aįnus uįridįsį (Chaix) DC. in Lam. et DC. Fl.
Irang.3:304. lBl5; Math. Dendrol.280' l934; Rech. in Hegi, Illustr. F,ļ. Mitt.Errr. ed.2.3 (l): l65. l957.
A. Aįnobetula (Ehrh.) Hartig, Naturg. forstl'
Kulturpll. 372' l85Į; Schneid. Handb. Laubholzk. l: |20. 1906. - Betuįa
uįrįdįs Chaix in Vill' Hist. pl. Dauph. l: 374' l786.
- B. aļnobetuįa EhrhBeitr. Naturk.2:72. l7BB.
O.nrxa 3erreHarr. (168. joon.)
Ī' acumįnata Reg.

-

c
oks
ja emasõisikutega, b -_ vili. -

168. joon' Roheļine lepp (AĮnus uiridis}:

lehtede

h.

Kuni 2,5 (5) m kõrgune tugevasti harunenud põõsas. Koor sile, lrall.
Noored võrsed karvased, hiĮjenr paljad. Lehed munajad või munajas-elliptilised, 3_6 cm pikad, lįihidalt teritunud, kahelisaagja Servaga' rootsulised,
noorena pisut kleepuvad, hiljem paljad või alumisel pinnal roodude nurkades lühikarvased,.5_6 (l0) paari külgroodudega. Isasurvad taļvituvarļ,
kuni 6 cm pikad, mitmekaupa kimbus; isasõitel õiekate nelja- või viiejagune;
emasõied talvituvad pungades, puhkevad samaaegseli lehtedega. Viljatii_
bade laius võrdub vilja poole laiusega.

I
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uįrįd,įs (lād. k.).

-_

roheline.

. Õįtseb mais,

juunis.
Kultiveeritakse Eestis väga ha'rva dendraariumides (Tartus jm.). Kritmakindel, kannab vilja.
Üldlevik. NSV Liidus Taga-Karpaatias (Karpaatide nõlvadeĮ)' Kesk_
Euroopa mägedes ja Balkaniļ 2000 m kõrguseni. Eelistab lubjavaeseid
kasvukohti.
A4. Punane lepp - Aįnus rubra įBong. in Mėm. Acad' Sci. Pėtersb.
sēr.6.2: 162. lB33; Sok. et Strat. in Įep. H KycT. CCCP 2: 352. l95l. A. oregona Nutt. Sylva l: 28. t. 9. lB42; Schneid. Handb. Laubholzk' l:
o.llxa KpacHafl. (l69. joon.)
ļ32. l906; Math. Dendroļ.280. l934.

t

-

b

a
169.

joon. Punane lepp (Alnus rubra)

a-lehed,Ö-vilį.

h.

Kuni 5 m [kodumaal kuni 20 (3B) m] kõrgune puu. Koor peaaegu
sile, helehaļl. Noored võrsed pruunikaspunased, algul karvased, hiljem pal_
jad. Lehed rootsuļised, piklikmunajad kuni piklik-ovaalsed, 8_-12 (l5) cm
pikad, l2-l5 paari külgroodudega, saagja Servaga, alt paljad rlõi hõredate
pruunikate lühikarvadega.
Oitseb aprillis, mais.
Kuļtiveeritakse Eestis väga harva dendraariumides (Tallinnas, Tartus,
jm.); kannab vilja.
ÜIdlevik. Põhja-Ameerikas (Vaikse ookeani poolses osas).
Majanduslik tähtsus. Külmakindel dekoratiivne puu.
2. sugukond pöögilised

-

Fagaceae Dunrort.2

Heitļehised, osalt igihaljad ühekojalised puud, harva põõsad. Lelred
vahelduvad, lihtsad, terved või sulghõlmised, varakult varisevate abilehtedega. Õitsevad enne lehistumist, lehistumise ajal või hiljem ļCastanea|.
1 rubra (lad. k.) : ļ)unane.
2 Koostanud A. Kalda.
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Õied ühesugulised, harva mõlemasugulised. lsasõied koondunud urbadeks
või tähkjateks' õisikutėks. Emasõied moodustavad lühikesi väheseõielisi
kerajaid või tähkjaid õisikuid. Isasõisi ümbritseb 4-B:osaline õiekate (peri'
goon)' toļmukaid niisama palju või kuni'kaks korda:rohkem. Isasõies võįb
āsineda rudimentaarne emakas. Emasõitel on 4_6-osaline õiekate, emaka_
kaelu 3-6; sigimik tavaliselt alumine, kolme- l<uni kuuepesaline, igas pesas
kaks seemnealget, miļlest tavaliselt areneb ainLrlt üks. Vili . pähkel, täie_
likult või osaliseļt ümbritsetud tugeva, peaaegu puitunud viljakattega *
lüdiga e. kutrpulaga (cupuĮa). Lüdi võib olla kaetud. soomusjate (Fagus)
või ogajate (Castanea) kasvunditega. Seemnecį kahe integumendiga, endo_
.spermita. Viljad vaļmivacļ samaļ või järgrniseļ aastal. Idanenriseį jäävad
idulehed tavaliselt maasse, kuid perekondade Fagus ia Notlnf agrs esindajaiĮ tulevad maapinnale.
Sugukonnas on 7 perekonda rohkem kui 600 liigiga. NSV Liidu flooras
esineb 3 perekonda, Eesti ilooras üks pcrekond.
Sugukonna esindajad on laialdaselt Įevinud põhjapoolkera parasvöõtrnes (Fagus, Quercus), troopilisiel aladel aga esinevad peamiselt Aasia
ja Põhja_Ameerika ļõunaosas (Castanopsis, Pasanįa, Castanea). Harilik
kastanipuu -_ Castanėa satįaa MiĮļ. esineb ka Lääne-Euroopa lõunaosas
ja NSV Liidus Taga-Kaukaasias. See on 6-25 cm pikkuste lühirootsuliste
piklik-ovaalsete kuni laisüstjate lehtedega heitlehine puu' Isasõied aset.Sevad pikkades urbades. Neljajaguse ogalise lüdiga viljad on toitainete- ja
vitamiinirikkad, söödavad. Mįtmed Castanea lii,gid on vanad kultuurtaimed.
Perekond Nothofagus (sarnaneb pöögiga, õied l 3-kaupa lehekaerraldes)
on levinud Lõuna_Ameerikas Tulemaast Tšiįlini, Uus-Merem aal ja LõunaAustra a lias
l. Lehed hõlmised' Isasõied rippuvates urbades. Vili (tõru) ainult alusel
ümbrįtsetud liudja lüdiga
L Perekond tamm - Quercus L.
'; Lehecį terved. Isasõied tähataolistes urbades. Viljad (kolmekandilised
pähklid) tavaļiselt 2-kaupa; täielikrrlt ümbritsetud puitunud Įüdiga, mis
viljade valmimiseļ avaneb pikuti neljaks lõhenedes
2. perekond põök *. Fagus L"

ļ.

perekond tamm
QuercusI L.
1753.
L. Sp. Pl. 994.

Heitlehisecl, osalt igihaljad paksu krobelise koorega puud, harva põõ_
sad. Lehed vahelduvad, varakult varisevate või 'püsivate abiļehtedega. Lelre_
laba terve, hambulise sefvaga või hõļnrįne. Isasõįed hõredates rippuvates
urbades. Õiekate tavaļiseļt kuue- (harvemini viie' kuni ļ<aheksa_) hõlmaline
või jagune. Tolmukaid 4-:,2, sageli 6. Emasõied üksikuļt või mõnekaupa
lühikesel õieraol' oiekate nõrgalt arenenud' kuue_ (harvemini nelja' ku'nį
seitsme-) hõĮmaline. Emakasuudmeid 3; sigimik kolmest viljalehest, kolme_

t
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Taįme nimetus Cicerol

jt'

antiikautoriiel

t

(mõnikord nelja-) pesaline; igas pesas kaks seemtrealget. Vili -* tõru, ühepesaline ning üheseemneline, sest teised seemnealgmed tavaliselt ei arene.
Tõru on ümbritsetud kausja kasvundiga __ lüdiga, mis on kaetud madalate
püstiste või lidus soomustega. Vilja valmimiseļ lüdi suureneb ning ümhritseb tõru kas ainult alusel või ulatub ka kõrgemale.
Perekond sisaldab ligi 30O ļiiki, mis on levinud põhjapoolkera paras- ia
troopikavöötmes. Kõige rohkem leidub tamme liike Põhja_Ameerikas, IdaAasias ja Vahemeremaadel. Kesk- ja Põhja-EuroopaS on levinud peanriselt
2 liiki. NSV Liidus esineb spontaanseļt 20 liiki, introdutseeritud on 43 liįki.
Eesti looduslikus flooras esineb üks 1iik, kultuuris on 7 ļiiki (neist 6 väga
harva)
Perekonna tüüpliik on Quercus robur L.
Perekonna esindajaid on üsna rohkearvuliseļt ļeitud juba kriidi_ ja tert
siaari ladestuist nii Euroopas kui ka teistes maailnrajagudes.
Tammerl on tähtsad metsamoodustavad puud. Puit on tugev, elastne,
mädanikule vastupiclav. Leiab kasutamist mööblitööstuses, ļaevade ja põllu_
töömasinate ehitusel, samuti ka hüdrotehnilistel ehitusteļ, veini_ ja õlle_
vaatide valmistamisel jnr. Koor sisaļdab parkaineid, mida kasutatakse nahatööstuses. Mõnedel liikidel, nagu korgitamme| - Quercus suber L., esi_
neb tugevaļt arenenud korgikiht, milļest saadakse korki. Tõrusid kasutatakse kohvi aseainena ja sigacle nuumamiseks. Mitmeļ liigil, nagu vahe_
mere tamme|
Quercus įlex L., soomustarnmel - Q' rnacrolepis Kotschy,
valgel tammel -* Q. aĮba L. jt., on viljad söödavad. Lelrtedel esineb sageli
galle (pahku), mis on parkaineteriļ<kad ning mida kasutatakse meditsiinis

ja

tehnikas.

EESTls EstNEVATE TÄHTSAMATE LllKIDE MĀÄRA/l/ĮļsE TABEL

l.

Tõrud ümardunud, paksukestalised. Kestad seestpoolt tihedaļt l<arva_
sed' Lehehõlmad teritunud, laiad ja lülrikesed
3. Punane tamm *- Quercus rubra L.

Tõrud piklikud, õhul<ese, seestpoolt palja kestaga' Lehehõļmad

2.

tömbid

2

Emasõisikud ja -viljad leherootsudest palju pikematel raagudel' Lehed

4-B

hõlmaga. Leherootsud

0,2-l cm pikad
L Harilik tamm --' Qu.ercus

robur L.

Emasõisikuci ia viljad raotud või ļeherootsudest ļülrematel raagurlel.
Lehecl 6*-10 hõlmaga' Leherootsud l_2,5 (3) cm pikad
2. Kivitamm '- Quercus petraea (Matt.) Liebl.

l.

alampereko nd, Quercus. -- Lepidobalanus Endl. Geil. Suppl. 4 {2):24'
t84?. -._ Emakasuudmed kõverdunud või sirged, laįenenud või telitunud
tipuga. Viii valmib esimesel või teiseļ aastaļ. ]"õru kest õhuke, sisesein sile.

2l

Eestļ NSV

tlriora
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ļ. Harilik tanrm -- Quercus roburļ L. Sp. Pļ. 996. l753; Schneid.
Handb. Laubholzk. l: 1g7.1906; Mal. in Fl. URSS 5: 339. 1936; Sok. in
Āep.er xyc'r. CCCP 2:468. l951; Rech. in Hegi, Ilļustr. Fl. Miit._Eur. ed.
2.3 (Į):232' 1957; Čib. in Liet. fl. 3: ll8. 196l. _ a. peduncuĮata Ehrh.
Beitr. 5: l6l. 1790; Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc.2:402. lB0B; Led. Fl"
Ross.3 (2): 590. 1849-l85l;Wied. et Web. Beschr. phan. Ger,v. Esth-, Livu. Curl.5B3. lB52; Prantl in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.S (l):57. lBB9;
Asch. e,t Graebn. Syn. Mitt.-Eur. Fļ. 4: 496.190B-l9l3. _ Äy6 uepeurv.aruül,
Ą. o6uķgoņ€HHbĪü' (l70. joon.)
h' Kuni 32 m [optimaalsetes tingimustes kuni 40 (isegi 50) m] kõr_
gused jämedatüvelised tugevate okstega puud; meil harilikuļt madalamad'
(maksimaaļselt 30 m). Koor noorena sileļ läikiv, rohekas kuni helehall;
hiljem muutub tumedamaks. Korp tugevalt lõhestunud. Pungad ovaalsed
või peaaegu kerajad, 0,3-0,5 (0,7) cm pikad. Lelred 7-Ī5 cnr pikad ja
4-7 cm laiad, 0,5-l cm pika rootsuga, pealt läikivrohelised, alt heledad,.
paljad või üksikute karvadega roodudel. Lehelaba piklik-äraspidimunajas'
selgelt esinevate kõrvakestega, hõļmine, harva ka jagune, harilikult veidi,
ebasümmeetriiine. Tipmine hõlm tömp, külgmised (mida on 4-B) pikemad,
tömbid, terveservalised, harva i-3 suure hambaga. Emasõisikud į-3(5-) kaupa 6-8 cm pikkustel raagudel; isasõisikud rippuvad, 2-4 cm
pikad. Tõru l,5-3,5 cm pikk, noorena hõredalt karvane, hiljem paljas,
pruunikaskollane. Lüdi kausjas, ümbritseb tõru Ila-|lz pikkuse ulatuses.Õitseb ja lehtib üheaegselt
- meie tingimustes mai lõpus või juuni
alguses; vili valmib septembri lõpuks või oktoobri alguseks. Viljumine
algab üksikuļt kasvavatel puudel 40-60 aasta vanuses, koosluses kasvavatel hiljem.
Eestis leidub hariļikku tamme rohkem ļääne_ ja põhjaosas, kus ta moodustab tammesalusid või esineb koos teiste puuliikidega rähk_ ja kamar_
karbonaatntu1dadel, harvemini lammimuldadel; ida- ja lõunarajoonides
esinevad tammikud on kultuurpuistud, ļoodusļikult leidub seal tammi üksi_
kttlt, harva väikeste saludena jõgede ääres. Sage on tamm parkides ja haljasaladel.
į]ldlevik. NSV Liidus Euroopa_osas ja Kaukaasias. Kesk_ ja atlantilises
Euroopas. Põhjapiir kulgeb ļäbi Lõuna-Skandinaavia; idas ulatub Uraali
mäestikuni, lõunas Põhja-Hispaania ja Kesk-Itaaliani. (I7|. joon.)
Majanduslik tähtsus. Puit on tugev, raske, vastupidav' Kasutatakse ehi_
tustel, laeva_ ja vaguniehituseļ, mööbli-, vineeri_ ja parketitööstuses ning,
mitmesuguste tarbeesemete valmistamisel. Koor sisaldab 8-20% parkaineid' mida tarvitatakse nahaparkimisel. Tõrusid kasutatakse sigade nuu_
mamiseks ja kohvi aseainena.
Harilik tamm on tugevasti varieeruv ļiik. Eriti varieeruvad lehtede suurus, kuju, karvasus. Eraldatakse kaks ökoloogilist rassi: var. tardifĮora'
Czern.
talvetamm (ka raud- ja lesetammeks nimetatud) ja var. praecox:

-

1 robur (larl. k.)
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jõud, tugevus; tähistab tamme

lįikį eriti tugeva

puiduga.
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Harilik tamm (Quercus roburJ' ' :.:k' emas_ isasõisikutega'
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viljadega
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l _ emasõie diug'u**' g _ tõru lüdiga' į

l70. joon.

22ė
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l7l. joon. Hariliku tamme (erier.cus robur)

areaal.

Czern.
Esimene ļehtib ja õitseb 2_-4 nädalat teisest hiljem
- suvetamm.
ning lehed
jäävad tavaliselt talveks puule. Levila põhjapiiril
külmakindlanr
kui varaõitsev rass.

Hariliku tamme vormidest on Eestis tuntumad:
f-. f^astigĮata (Lam.) D9
: püramiidja võraga; mitmel pool parkides;
Ī. f astigiata cupressoides ho}t. _ Sammasja
võraga; esineb Tartus, Tailinnas jm.;
Ī. heterophgĮĮa (L,oud'j K
.Ķ:"-! (Ī. Įaciniata Schneid.) - lelred väga
varieeruvad, enamasti sügavalt
hõlmised; hõļmad kitsad, terveservaļised,
tipu poole suunduvad; väga harva (Tartus);
Ī-' penduĮa (Lodd.) Dc. _ oksad rippuvad;
väga harva parkirles;
Ī. robur -_ tüüpvorm; tavaline'

A 2. Kivitamrn : Quercus pelraea ļ (Matt') I-iebļ. i.-l. fuld. 403. 1784;
Mal. in Fļ. URSS 5:34B. 1936; Maļ. et Sok. in
įep., ny.r. CCCp 2:477.
ļ95j;Rech inHegi,Illustr.Fl.Mitt._Eur.ed.2'a (l):24l".|957;Čib.inLict.
fl. 3: 120. 1961. -- e. robur <<spierart>> e. petraea Matt. Fr.
sires. 2: 375.
l

Kreekakeelsest sõnast petros

nasel kasvav
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*

Į<ivi,

kalju; petraea

*

kaljudel esinev, Į<ivisel pin-

1777.'.- Q. sessdliflora Salisb. Prodr. Stirp.392. 1796; Led. Fl. Ross. i
(2):589. lB49-*1851; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
584. 1852. * Q. sessl/is Ehrh. Beitr. 5: 16l . 1790; Schneid. I-Iandb. Laubholzk. l: 196. 1906; Asch. et Graebn. Syn. Mitt.-Eur. Fl.4:511. l90S--1913"
_-_ Äy6 cra,ĮlHuü,
Ä. cįįĀflųeųseņHķtü' (l72. joon., ä.)
h. Kuni 9 m (kodumaal ktrni 45 m) kõrgune korrapärase võraga puu.
Koor sarnaneb hariliku tamme koorega. Pungad 0,5-l,5 cm pikad, ümarovaalsed või piklikud. Pungasoomused ripsmetega ääristatud. Lehed äras_
pidiurunajad, B-12 cm pikad, 3,5-7 cm laiad, pealt ererohelised, alt peaaegu valged' paljad või alumise pinna roodude kohal peente karvadega.

Leheroots l_-3 cm pikk. Lehelaba hõlmad tömbid, lehe keskosas kõige pikemad. Emasõisikud l-5- (sageļi 2-3-) kaupa, raotud või väga lühiraoļi_
sed. Tõru l,5_3,5 cm pikk, lüdi kausjas, veidi puhetunud, kaetud süstjate
hallide karvaste soomustega.
Lehtib ja õitseb hariliku tammega võrreldes umbes l0._l4 päeva hiljem; kuivanud ļehed jäävad talveks puule püsima (nagu talvetammelgi).
Eestis esineb kivitamm väga harva parkicles ja dendraariumides. Noo_
red puud on külmaõrnad, vanemad aga on madalatele temperaįuuridete
vastupidavamad.

Üldlevik. NSV Liicļu 1ääneosas (itta kuni Lääne_Ukrainani) ja Kaukaa_
sias. Atlantilises ja Kesk-Euroopas; põhjas Lõuna_Skandinaaviani, lõu"
nas Põhja_|taalia ja Hispaaniani ning Balkani poolsaare põhjaosani.

a
l72' joon. Tammede (QuercusJ lehed: a

c

b

*

Q. rubra, h

*

Q. petraea, c -* Q. macrocarpŪ'
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Majanduslik tähtsus. Kivitamme kasutatakse samuti nagu hariĮikkur
treimis- ja
tamme. Pehmema puidu tõttu on er'iti sobiv mitmesugusteks
nikerdustöödcks.

alamperekond' Erųthrobaįanus Spach, Hist. Nat. lt: l60. 1842. teiseĮ
Emakasuudmed kõverdunud, tipus paksenenud. Vili vaļmib harilikult
surutud'
lüdi
vastu
Soomused
aastal. Lüdi kest paks, seestpõõ1t kr.rrrne;

2'

Lehehõlmad teritunud'

Punane tanrm (põhjatamm\ * Que'cus rubra'L'Sp'Pl' 996'
t75ī Schneid. Handb. Laįbķolzk. l: |75' ļ906; Math. Dendrol. 3t6'31934;
(l):
Mal' in Fl. URSS 5: 339. 1936; Recl-r' in Hegi, Illustr. Fį. Mitt._Eur'
lB59;
223. lg57'
Q. borealįs Michx. fil. N. Amer' siļva 98. t.26.
I':l:_

A3.

-

Vict.Fļ.Laurent.l54.1935;Mal.etSok.inÄep.nxycr.CCCP2:443.F'or'
l95l;Čib. in Liet. fl.3: l15. 196l.

- Įy6

t1: 90. 19t6.

_

a. maxįma Ashe in Proc. Soc' Am'

Npacuķtž, Ä. cenepuuüt' {|72' joon'' a')

h.Kuni20m(kodumaalkuni45m)kõrgelaiavõragapuu.Pungad

pikad,
pikliĮmunajad, punģasoomused tumedaservalised. l.ehed 12-22 cnr
sügavalt lāhestunuĮ, suhteļiseļt ļaiade hõlmadega, pealt tumeroheļised,
priird, alt kolļakasrohelised roostevärvi karvadega roodudevahelistes nurI
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t73. joon. 1

(n f2,

a

punase tamme (Quercus rubra) areaa|, 2

(lad. k.)

tica\

-.

punane

areaal.

*

hariliku pöögi (Fttgus sgĮaa'

Jkades. Sügisel lehed erepunased. Lehelootsud

3-5

cm pikad. Tõrud

m-una_

jad, peaaegu kerajad. Lüdi ümbritseb tõru alunrise kolmandiku ulatuses.

Viļi valmib järgmisel aastal.
Eesti mandriosas ja Saaremaaļ esineb põhjatamm dekoratiivpuuna mit_
;mel pool parkides ja kultuuris väikestel pir-rdaladel. Enam-vähem külmakindel, õitseb ja viljub, andes idanevaid seemneid.
Üldlevik. Levinud Põhja_Ameerikas Nova Scotiast kuni Penrrsylvaniani
ja Minnesotast lowani (173. joon.). Euroopas esineb ļ<ultuuris ļ69ļ. aas'tast.

Väga piiratuli on Eestis levinud Põhja-Ameerikast pärinev S u u r e viljaline tamm - Quercus macrocarpa Michx. (172' joon', c), IdaAasiast pärinev mandžluria tamm
Q. mongolįca F. Fisch. ex
Turcz. ja mõnecl teised liigid.

2.

perekond pöök _ Fagus
L. Sp. Pl. 998. 1753.

ī

L.

Heitlehised, l<uni 50 nr kõrgused ļaiuva või munaja võraga pr-rud. Lehed
-vahelduvad, elliptilised või munajas-elliptilised, terve või hõredalt ham_
bulise Servaga. Suvel lehed tumerohelised, sügisel õlg_ kuni punakaskolla_
,sed. Ühekojalised; õied ühesugulised. Isasõied tähataolistes urbades; tol.mukad, arvuļt B-12, õiekattest üļeulatuvad. Emasõied on 2- või 3 (4-)
kaupa ümbritsetircį neljahõlmalise lüdiga, mis viljade valmimisel puitub
ning lehtede langemise ajal peaaegu aluseni ļõheneb. Sigimik koimepesa_
kolmekandilised pähklid, õhukese läikiv_
ļine, emakakaelu kolm. Viljad
pruuni puitunud kestaga.
Perekonci hõlmab l0 liiki, mis on levinud põhjapoolkeral. NSV Liidus
,esįneb spontāanseļt 3 1iiki, introdutseeritud on 3 1iiki. Eesti ļoodusļikus
f looras pööke ei esine, ļ<ultuurįs on 2 liiki (neist üks väga harva). Pöökide
fossiile on kriidi_ ja tertsiaari ladestuist leitud üle 20 liigi. Varem on pöögid
kasvanud aladel, kus nad praegu puuduvad, nagu KaliforniaS, Gröönįmaal,
Alaskas, Teravmägedel, Islandil, Kesk-Aasias. Pöögid on tähtsad metsa_
.moodustajad, väärtusliku puiduga. Puįt on hele, sageli veidi punakas' tugev,
kuid kerge. Kasutatakse ļaialdaselt mööbli- ja parketiiööstuses ning tün_
nide jt. painutatud esemete valmistamiseks. Ehitusteļ leiab pöögipuit kasu_
tamist sisetöödeļ, sest välistingimustes, eriti niiskuses, on ta vastuvõtlik
mädanikule. Immutatult kasutatakse pöögipuitu ka liipriteks. Vilju tarvi
tatakse toiduks, ka looma- (eriti sigade) söödaks. Pähkļid sisalciavad kuni
.50/o tasva; neist saadakse poolvedelat heļekollast lõhnatut, heanraitselisį
.õli, mida kasutatakse toidrrainete tööstuses ja tehnikas. Pruunistatud pähk_
ļeid tarvitatakse kohvi aseainena.
Perekonna tüüpliik on Fagus sgĮuatica L.

l

Taime ninletus .Fagas esines juba-roomlastel; kreeka keeįes tarvitati sõna phaegos
L.) ja kastani kohta. Arvatakse, et faglls on
sööma. Seega peaks fagas tähendama sõödavate viljadega puud.
įulnrrcl sõnast phagcĮn

,söödavate viljadega tamme (Qaercus aegiĮops

-
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A l. Harilik pöök -. Fagus sgĮaatica, L. Sp. Pl.998. 1753; Prantl in
Engl. et Prantl, Pflanzenfam.s (l):53. lB94; Schneicį. Flandb. Laubholzk.
l: 153. 1906; Vilb. Eesti taim. ed.2.82. 1925; Wulff in Fl. URSS 5: 856"
1936; Sok. in Įep. H I(ycT. CCCP 2: 397. l95l; Rech. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt'-Eur. ed.2.3 (l):20l' 1957; Čib' in Liet. fl.3: lļ2. 196l. -.* 6yx lec_
uoü, 6. esponeIžcrnü. (l74' joon')

a

-F

b

Č

d

l74. joon. Harilik pöök (l'agas sųĮuatica): c _ oks lehtede ja õisikrrtega.
isasõis, c *_ avatud lüdi viljadega.

I

u4

sįįaatįca (sgĮaatica) (lad. k.) -_ mets_, mctsas kasvav

b

-

Kuni 25 rn (oma kodumaal kurri 50 nr) kõrgune puü sirge tüve ja
sileda helehalli koorega; okste koor pruunikashaļl' Noored oksad enam'
vähem karvased. Pungad siļedad, käävjad, l,5-3 cm pikad, pruunikaskollased. I-ehed vahelduvad,4-_į0 (harva l5) cm pikad ja 2,5-7 cm laiad,
ļühikeste (0,5- l,8 cm) rootsudega, 5-B paari külgrooduclega' pealt läikivacl tumerohelised, veidi nahkjad, alt heledamad; noorena siidkarvased, hiļ_
jem säilivacl liarvarļ aiirult leheserval ja alumisel pinnal roodude kohal;
lehelaba elliptilirre või munajas-eļliptiline, ļaialt teriturrud tipuga. Leheserv terve' nõrgalt lainjas või hõredalt hambuline. Sügisel muutuvad lehed
esmalt kollaseks, siis kollakaspunaseks' Õisikud asuvad lehtede kaenlas.
Isasõiecl rippuvates tähaįaolistes urbades; õiekate viie- või kuuehõlmaline,
2,5-_5 mm pikk, tolrrrukaid 4__l5. Emasõisik kerajas, enarn-vähem püstine;
dihhaasiumid tavaļiseit kahe_, harva üheõielised. Lüdi neljahõlmaline, naaskolmekandiline punakaspruun pähkel,
keljate soomustega kaetud. Vili
tavaliseļt iihe-' harva kaheseemneļine'
Õitseb mais.
Eestis ļeidub lrarilikku pööki ilupuuna parkides' enamasti üksikute
eksemplaridena. Mandri siseosas on ta, eriti noorena, külmakartlik; õitseb,
kuid seemned ei valmi. Paremini ļ<asvab läänesaartel ja rrrandri ļäänerannikul, kus seemned on idanemisvõinlelisecl. Suuremacl isendid asuvad Saaremaal ja Matsalus.
Üldlevik. NSV Liidus esineb Lääne-Ukrainas, Valgevenes ja Krimmi idaosaS. Levinurį atlantilises ja Ķesk-Euroopas, ulatudes põhjas Šoti'
maani, Norras põhjalaiuseni 60"31' ja Edela-Rootsini' Puudub Hispaania ja
Kreeka ļõutraosas (vt' l73. joon.). Lluroopa laialehiste metsade vööndis on
harilik pöök iseloornulik pLruliik, moodustades nii puhtpuistuid kui ka sega_
metsi tanrme, nulu jt. pLruiiikidega. Mägedes l300--ļ900 m kõrguseni.

h

FIarįlikuI pöögil on rolrkesti Vornle, mis erinevad haabituse, lehe kuju,
ļehelaba Suuruse ja värvuse ning koore poolest. Neist esineb meil
Ī. atropunicea (West.) Dom. (f . purpure& Ait., f . sanguinea Kuntze) _
purpurpunaste ļeļrtedega dekoraiiivne pargipuu; külniaļ<indlam kui tüüpiline vorm (Ī. sųĮuatica).
Eestis ainuļt Järvseljal esineb Põhja-Ameerika idaosast pärinev
āmeerika pöök Fagus grandifoĮia Ehrh. (F' arrį.erį.cana Sweet).

-

I6. SELTS PORSALAADSED _. MYRICALESI
SpiraalseĮt asetsevate lehtedega puittaimed. Abilehed olemas või puuduvad. Õied kattetą, ülresugulisecl, anemogaamsed, koondunud ļiht- või
liiturbadeks. 'l'aimed kahekojalised või iihekojalised. Tolmukad, arvuļt 2_
20, õie kandelehest lühemad. Sigimik kahest mediaansest kokkukasvanud
viljalehest,ülemine,niitjate emal<akaeltega.Vili enamasti luukõva endokar_
biga ja vaha eritava eksokarbiga. Seltsi kurrlub üksainus sįlgukond.
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1.

sugukond porsalised

-- Myricaceae S. F. Gray'

Enamasti aromaatsed põõsarl või poolpõõsad, harvemini väikesed puud
lihtsate, harva sulglõhiste lehtedega, oied ühesugulised, soomusjate kan_
deļehtede kaenlas. Isasõied enamasti 4 tolmukaga; tolmukaniidid lühikesed,
vabad või aļusel üksteisega kokku kasvanud, püstiste munajate, kahe pikipraoga avanevate tolmukottidega. Emasõitel sageli alusel 2-4 väikest
kõrglehte. Ūhepesalises sigimikus üks püstine ortotroopne, ühe integumendiga seemnealge. Emakaļ<aeļ lühike, enamasti kahe (harva ühe või kolme)
seestpoolt papilĮidega kaetud suudtnega, Luuvili väike, kuiv. Seemned
endospermita.

Mgricaceae sugukonna esindajate õie ļihtsat elritust arvestades paigLrtab enamik teadļasi nad süsteemi alguse poole, primitiivsemate rühmade
hulka. Akad. A. Grossheimi arvates on õie ehituse ļihtsustumine sekundaarne, tuultoļnrlemisesi t,rrgitud nähtus. Seejttures on õitel tunnuseid,
mis viitavad kõrgele arenemisastmele, nagu ühesuguliste õite esinemine,
ühest ringist ļ<oosnev tolmukkond, õieosade väike arv ringis (Vaga, l950).
A. Grossheirn tuļetab sell"st Mgrtcales koos ļähedaste seltsidega lugĮandaĮes
ja Fagales seltsist Anacardįaįes, mis omakorda põlvneb seļtsist Rosales.
Biokeemiliseit pole sugukond veel küļlaldaselt ļäbi uuritud. Kindlaks
on tehtud õistaimedes võrdlemisi laialdaseļt levinud linalooli ning tsükli_
liste terpeenide hulka kuu1uvate seskviterpeeni (hüdronaltaliini derivaat) ja
pineeni esinemine. Viimased on iseloomulikud sugukondadele, mis kas lõpetavad mingit fülogeneetilist arenemisastet või kuuluvacl vanaSSe, osaļt
väljasurevasse gruppi (Blagoveštšenski, l950).
Sugukonna esindajaid on teada juba alarn-kriidisi alates. Arkto-tertsiaarse lloora koosseisus olid nad laiaļdaseit levinud, nagu tõestavad rohked
paleobotaanilised leiud NSV Liidu terriiooriumilt.
Liike on sugukonnas üļe viiekümne; nad on levitlud mõlema pooĮkera
paras- ja subtroopilises vöötmes, välja arvatud Austraalia. Perekondade
arvu sugukonnaS käsitatakse mitmeti. Linnė kirjeldatud ainsa perekonna
Mgrica jaotas A. Chevalier oma vastavas monograafias (1901-1902) kol
meks: Mųrica, GaIe ja Comptonia. Seda seisukohta pooldavad, eriti viimasel ajal' peamiselt Lääne_Euroopa teadlased. Kõige enam tunnustust on
leidnud sugukonna käsitamine perekondadena Mgrica ja Comptonia, kusjuures viimasesse kuuļub üksainus Põhja-Ameerikas esinev liik. Perekond
ContptoniophgĮĮum on fossiiļne. Perekond Mųrica on esindatud NSV Liidu
kui ka Eesti ļooduslikus flooras.
Majanduslikku kasutamist on seni leidnud peamiselt Ameerikas levinud liig'id, mille vilju tarvitatakse vaha tootmiseks.

ļ

346

Koostanrtrl

į{.

Kask.

l. perekond porss - Mgrica I L.
L. Sp. Pl. 1024. 1753.
Lehed püsivad või varisevad' lihtsad, terveselvaļised või hambulisecį'
abiļehtedeta. Taimed ühe- või kahekojalised, õied koondunud tipmisteks või
kaenļasisesteks püstiselt eemaļehoiduvaiks urbadeks. Iga kandeleht üite
õiega. Tolmukaiā 2=-20. Emasõied karrdelehekestega (bracteoĮae). Luuvili
eriüheseemneļine; vilja epiderm puitunucl või puitumata, enamasti vaha
tav. Seemned õhukese kestaga.
NSV Liidus esineb loodušlikutt 2 ļiikį, inirodutseeritult 4 ļiiki. Eestįs
ļeidub spontaanselt üks ļiik, kuituuris (väga harva) samuti üks liik, PõhjaAmeerikast pärinev vahakirmeliste viljadega p enS i ļv a an i a porss
Mgrica pensųluanica Lois.
Perekonna tüüpliik on Mųrica gaĮe L'
l. Harilik porss __ Mgrica gale2 L. Sp.Pļ. t024. t753; Led. Fl. Ross.3
(2):661' lB49-l85l;Wieį. et ūeb. Beschr. phan. Gew. E9th-, Liv- u. Curl.
*
'dog. tasz; Kuz. in Fl. URSS 5: 243. 1936; Pēt. in Latv. fl. 2: 56. 1955'
M. paĮustris Lam. Fl. fran9. 2: 236. |77B. _ GaĮe palustris (Lam.) Cheval'
ed'
Monogr, Myric. 93' l90l_l902; Rech' in Hegi' Ilļustr' trl' Mitt'-Eur'
Handb'
Gaįe gale Schneid. Dendr. Winterst. 234. l903 et
2. a (li: te. igsz.
Bocxos,Į.įqa 66LIKH.BeHHafl' g. 6oĮorHan. (l75'
Lauįhoļzk. t: 72. 1906.

ja

176.

joon.)

-

:

h'Vägaokslik,30-125cmkõrgearomaatņ,epõõsas.oksadpüstised,

tume-lil1akāsprrrulrid hajusate heledaįe lõvedega, ebamääraselt peerrevaoli_
sed, peaaegu paljad või nõrgalt pehme- ning peenekarvased, kullaļäikeliste vaigunääimetega, alumiįs osas laiguti valkja kirmega. Noored võsud
rohekadįõi kolļakad, ļ<arvased. Lehed asetsevad tihedalt, vahelduvad, Suve_
kuni
Įraljad, piklik_äraspidimunajad kuni peaaegu süstjad, tipuosas (harva
lühidalt
tipul
saagjad,
eemaldunult
poot" i"r,.taba pik_kuseni vdi rohkem)
įeritunud, aļusįl kiiljalt ahenenud paari mi1limeetri pikkuseks rootsuks,
noorelt pehmed, hiljem tugevama konsistentsiga ja lõpuks nalrkjad; ülemi_
keskselt pinnaĮt tumerohelised, alumiselt kahvatumad ja iugevalt eenduva
kar_
,oogĮ; mõlemaļ pinnal vähesed kuni rohked vaigutäpid; noored lehed
Lehed
kaob.
isegi
või
vased; hiljem muutub karvastus vähemärgatavaks
ja 2-6 mm laiad,
mitmesuguse Suurusega: võrsete alusel 5-20 mm pikad
ja (0'7) l-keskmisū ja ülemiseā 3_5,5 (6,5) cm pikad (koos rootsuga)
ja
2-3 cm ļaiad'
l,3 (l,9) .* iuiua; vesįvõsude lehed 5-_6,5 cm pikad
kujuit ovaalsed. Taimed tavaiiseļt kahekojalised, harva ühekojalised ülemised
samal taimel nii isas_ kui emasurbi või aļumised õied urvas isased,
Õisikud
täheldatud)'
emased (mõlemasugulisi õisi pole Eesti maierjalil
2enamasti
ilmuvad enne lehtirriist väikeste raotute, urbadena. Isasurvad
l5*
5-kaupa, ruljad, l0-.l5 mm pikad, roheka vaigutäpilise urvateljega,

į

üht palsarnvaiguga põõ_
Kreekakeelsest taime nimest- mgrike, rnillega on tähistatud
nimetus'
tamariski
Homerosel
palsam.
salv,
(kr.
k.)
sa,st;''.myran
palsam' .; įat" _ taime ingliskeeīne nimi, tr-rletatud keldi sõnast'gal _
,
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a

b

l75' joon. Harilik porss ĮMgr"icu gaĮeJ: a -* viljadega oks, Ö

*

vesivõsu' (orig.}

b

a

d

C

f

Harilik porss (Mgrica gaĮe|: a _ oks emasurbadega ja eelmise aasta
urbade telgedega, 6 _ emasõis, c _ oks isasurbadega, d _ isasõis, e _ viljaurb,
l -. üksik vili, g * sama läbiļõikes. (a ja c -- orig.)
176. joon.

3O-õielised. Isasõite kandelehed rombjad, konkaavsed, kuni 4 mm pikad ja

laiad, helepruunid valk;a keskosa ja enamasti kitsa valkja ripsmelise servaga, tömbi või terava tipuga, välisel pinrral alusele koondunud kollaste
vaigutäppidega, sisemisel hästi nähtavate roodudega' Emasurvad 2-8_
(ll-) kaupa, 2,5_5 mm pikad, umbes 20_õieļised. Emasõite kattelched
rombjasmunajad, ligi l,5 mm pikad ja laiad, punakaspruunid, keskelt valļ<jad, tumedama või kitsa heledama Servaga, tipul tömpteravad; emasõierl
2*4 väga väil<ese rolrelise paksu ļ<ancleļehekesega, miļle vahelt ulatuvad
349

välja purpurpunased emakasuudmed. Viljaurvad rohekad, hiljem pruuni(15) mm pikad. Kuiv luuvili kolme tugeva teravikuga, mis on

kacl,5-ll

tekkinud kandelehekeste tiibja kasvundi ja sigimiku kokkukasvamisest, üsna
tihedaļt kaetud ebareeglipäraselt koondunud kuļdkollaste vaigunäärmr:tega, kleepuv. Seemned munajad, mõļemal tipul teravad.
Õitseb mais (enne lehtede puhkemist); esimesed viljad valmivad juulis'
augustis hakkavad varisema. Araõitsenud isasurvad võivad taime küljes
püsida hilissügiseni ja emasurbade teljed isegi järgmise suveni.
Porss kasvab peamiselt Lääne-Eestis madal- ja siirdesoodes, ka soistel puisniitudel ja rabastuvates metsades, kohati kogumikena; harva liivasel pinnasel. on karakterliik Lääne-Eesti soodele iseloomulikus Mgrica
gaĮe
- ScĮrcenus ferrugineus'e koosluses. Liigi levikupiir langeb üldjoontes hästi kokku Eestit ligikaudu põhja-lõuna suunas läbiva taimegeograafiļiste ja geobotaaniliste rajoonide piiriga' Selļest ida poole jääb isoleeriturl
levikupiirkond Kirde-Eestis. (177. joon.)
Taime juurtel leidub samasuguseid mügaraid nagu leppaclel. Nende
tekitaja kohta on mitmesuguseid arvamusi
sellel<s peetakse mõnd seeneliiki või ka bakterit.

Üldlevik. NSV Liidus airrult Laadoga-Ilmeni valdkonnas ja Balti
vabariikides; kasvab peamiselt piki mererannikrrt märgadel niitudeļ, rohu-

\
\

I

\

Į

l77. joon' ļ-Iariliku porsa (Mgrica gale) levik Eestis.
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l78. joon. Hariliku porsa (Mųrica gaĮe) areaal Euroopas.

Soodeļ

ja liival. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas (l78.

ning Põhja-Ameerikas.

joon.}

Majanduslik tähtsus. Kunagi olid porsa lehed ofitsinaalne droog nimega
Mųrti brabantįcae foĮia või Herba Mųrti Brabantįnį. Neid kasutati adstringeeriva vahendina nahalööbe, eriti kärnade ja raigade vastu, seespidiselt
aga aborti tekitava vahendina. Destiļlatsiooni teeļ saab lehtedest ja urbadest toksilise toimega eeterļikku porsaõli. Porsa koor sisaldab parkaineid;
õieprrngadest võib saada koļļast värvi' Alkaloide porss ei sisalda. Varematel aegadel on õlļevalmistamisel humalaid asendatud porsaga' et tõsta õlle
kangust ja joobnustavat toimet. Nn. porsaõlu on olnud tuntud eriti Taanis'
Värskeid oksi pannakse rõivaste vahele koide tõrjeks. Metsanduses võib
pofSSa kui lämmastikukogujat kasutada vaeste pinnaste rikastamiseks.

|?' SELTS PÄHKLIPUULAADSED _ ĮUGLANDALESI

Ühekojalised puittaimed ühesuguliste anemogaamsete õitega ja aromaatsete sulgjate liitlehtedega. Õied urbades või liitõisikutes. Õiekaįe
ļihtne, tupjas või puudub. Isasõied 3-40 tolmukaga. Emasõied alumise
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sigimikuga, milles on basaalselt üks ortotroopne, ühe integuntendiga Seemnealge. Vili luuviljataoline, üheseemneline.
Seltsi arvatakse enamiku autorite järgi üksainus sugukond'

l. sugukond pähklipuulised

--"

ĮugĮandaceae Kunth'

Enantasti suured, võimsa võraga heitļehised ühekojalised puud, harva
põõsad. oksad sileda helehalli koorega, tüved vanemalt enamasti sügavarõmelise korbaga. Lehed vahelduvad, suured, paaritusulgjad (harva paarissulgjad), abilehtedeta, lõhnavaid eeterlikke õlisid eritavate näärmetega.
Õitsevad üheaegselt lehtede puhkemisega. Õied ühesugulised. Isasõied
koondunud rohkeõieļisteks urbadeks; iga õis asub karrdelehe kaenlas ning
on varustatud 2 külgmise kandelehekese, nendega kokkukasvanud 1_5-tipmeĮise õiekatte ja 3-40 tolmukaga; õiekate võib ka puududa. Emasõied
l_ -kaupa või kobaratena, iga õis kandeļehe kaenlas, varustatud 2 külg_
mise kandelehekesega ja a_ (3-5-) tipmelise vähemärgatava õiekattega,
kusjuures kandelehekesed ja õiekate on sigimikuga kokku kasvanud; õiekate võib ka puududa. Sigimik koosneb 2 viljalehest, on ühepesaline, l või
2 mitteiäielikult väljakujunenud vaheseinaga, l seemnealgmega. Emakasuudmed, arvuļt 2, suured' lihavad. Luuvili luuseemnega, mida tavaļiselt
nimetatakse pähklil<s' Seeme endospermita.
Sugukonda kuulub B perekonda 40 liigiga, mis on levinud peamiselt
mõlema poolkera parasvöötmes, harvemini subtroopilistel ja troopilistel
aladel. Neist 2 perekonna (ĮugĮans ja Pterocarya) esindajaid leidub NSV
Liidu spontaanse fļoora koosseisus, kuna perekondade Carga ja Platųcarga
liigid on introdutseeritud. Eesti spontaanses flooras sugukonna esindajaid
ei ļeidu. Introdutseeritud liikidena kasvatatakse meil pähklipuid (ĮugĮans)
ja tiibpähklipuid (Pterocarga); varem oļi meil esindatud ka perekond hikkoripuu (Carųa) '2
Kõik pähklipuuliste sugukonna esindajad on hinnatud oma väärtusliku
puidu ja dekoratiivsuse, paljud peale selle ka söödavate rasvarikaste viļjade poolest. Suurima majandusliku tähtsusega on perekonnad ĮugĮans ja
Carga ning neis vastavaļt kreeka pähkiipuu (ĮugĮans regia L.) ja peltani_
hikkoripuu fCarųa peca,n (Marsh.) Engl. et Graebn.]' Kreeka pähklipuuit
saadakse kõrge toiteväärtusega rasvarikkaid vilju, väärtuslikku puitu,
park- ja värvaineid; liik on hinnatav ka meditsiinis, haljastamises ja söödataimena. Paljude kasulike omaduste tõttu kultiveeritakse kreeka pähklipuud
juba ammust ajast suurtel pindaladel Aasias, Euroopas, Aafrikas ja Ameerikas. Pekani-hikkoripuu viljad on samuti kõrge toiteväärtusega, väga

ļ
r

Koostanud A. Paivel.
Valge hikkoripuu ĮCarga aĮba (L') K. Koch] esines varem.1'allinnas, Valgas, San_
gastes, Tartus ja Kilingi metskonnas, südajas hikkoripuu ĮC. cordiformis (Wangh.}
K. Koch] _ Tallinnas. Hävįnud osaļt külmakahjustuste, osalt mehlraatliliste vigastr.rste
tõttu.
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rnaitsvad ning isegi rasvarikkamad kui kreeka pähklipuu viljad. Liik ori
hinnatud ka oma küļlaltki kvaliteetse puidu ja silmapaistva dekoratiivsuse
tõttu. Laialdasemalt kultiveeritakse teda Põhja-Ameerikas. NSV Liidus
leidub istandikke väiksematel pindaladel Kesk-Aasias, Ķaukaasias ja
Ukrainas.
I. Viljad 2 nahkja tiivaga, asetsevad pikkades rippuvates kobarates
l. perel<ond tiibpähklipuu -- Pterocarga Kuttth
Viijad tiibadeta' asetsevad üksikult või rnitmekaupa lühemates koba'
rates

2'
ļ.

perekond pähklipuu

'-

lugĮans L'

perekond tiibpälrklipuu '- PterocarųaI Kunth
Kunth in Ann. Sci. naI. 2: 345' Į842.

Laia rulja ažuurse võraga, rrrõnikord juba nraast mitnres suunas harunenud kõrged puud. Korp lrall, sügavarõmeļine' Noored võrsed oliivrohelised, kilejatest põikvaheseintest koosneva säsiga' Pūngad l- või 2' (3'l
kaupa üksteise ļ<ohal, soomusteta või 2-4 Soomusega' mis esimeste kül_
rnade puhul varisevad. Lehed paariiusulgjad, ļrarveminį paarissulgjad,
5-25lehekesega, miile serv On SaagjaS või ļrambuļine. Įsasõied tihedates
rohkeõielistes urbades, nende ühe- kuni neljatiprrreline õiekate on kol<ku
kasvanud 2 kandelehekese, kandelehe ja 6-1B tolmukaga. Emasõied pikkades hõredates urbades ja kahekordse õiekattega: väļimine on kokku kasvanud kandelehekestega, millest hiljem moodustuvad viIjatiivad, aļumise
osaga ümbritseb ta sigimikku ja on sellega ļ<okļ<u kasvanud; sisemine õie_
kate on aļumises osas samuti sigimikuga kokl<u kasvanucĮ, ülemises osas
aga vaba, neljatipmeline. Sigimik alumine, ühepesalirre' 2 mittetäieļikuļt

väljakujunenud vaheseinaga; emakakael Įühike, 2 suudmega. Nahkjad kahe_
tiivalised Įuuviljad asuvad kuni 70 cm pikkustes rippuvates kobarates'
Kiirekasvulised, võrdļernisi sooja- ja niiskuselembesed dekoratiivsed
puud.
Perekorrcļ liõļmab 1t ļiiki, miļļest enamik on levinud Ida-Aasia subtroopilise või lnussoonse paraskliima aladeļ; kasvavad mäestikujõgede orgudes
niiskel muļiaļ asuvates segametsades. Puhtpuistuid nroodustavad harva.
NSV Liidus esineb spontaanselt I liik, Eestisse on introdutseeritud 3 liiki,
Laialdasemalt esinevacl neist kaks järgmist.

l.

Pungad soomusteta; isasurvad õisikuid kandvate võrsete alumises osas
väikeste, peatselt varisevate soomuste armide kaenļas; õiepungad
moodustuvad sügisel
l. Kaukaasia tiibpähklipuu -_ Pterocarga fraxinifoĮia (Larn') Spach
Pungad kaetud 2-4 suure, esimeste küļmade puhul varise',ra Soomusega; isasurvad nende soomuste armide kaenlas; õiepungad moodustuvad kevadel
Pterocarga rhoifolįa Sieb. et Zucc'
2. Jaapani tiibpälrklipuu

-

l

Ķreekakeeļsetest sõtradest pteron

:2lļ Ei'sti NSY iloora

-

tiilr, kurgotL

-

pähkeĮ
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l.

sektsioon Pterocarga'

Eupterocaraa
Pungad soomusteta.

Wils. 3: lBl. l9l6.

Rehd. et Wils. in Sargent, PĮ".

Isasurvad õisikuid ļ<andvate
võrsete alumises osas väikeste, peatselt varisevate soomuste kaenlas. oiepungad moodustuvad sügisel. Emasõite kandelehed lühemad kui 2 mm,
paljad või hõredaļt karvased. Endokarp suurte, kobeda koega täidetud
õõntega.

A l. Kaukaasia tiibpähklipuu- Pterocarųa fraxinif oĮia| (Lam.) Spach,Hist. nat.2: l80. l834; Schneid. Handb. Laubhoļzk. l:93. l906; Matir.
Dendrol. 269. 1934; Nekr. in Fl. URSS 5: 24B. 1936; Rehd. Man. cuļt. trees.
a. shrubs, ed.2. l16. 1949; Rech. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.3 (1):
4. l'957; Luk. in Liet. fl. 3:77. 196l; Krüssm' Handb. Laubgeh. 2:2Bl.
l962.
- P' caucasįcaC. A. Mey. Verz' kauk. Pfl. l34. l83l. P. pterocarpa
(Michx.) Kunth in Ann. Sci. nat. 2: 245' lB45; Iljinskaja -in Įep. n xyc'r.
CCCP 2:226. 1951.-- P. SpachianaLav. Arb. Segrez.69. lBB5.
P. sor--

bifoĮia Dipp. Laubholzk.2:327.lB92, non Sieb. et Zucc'
ĮugĮans fraxinifolia Lam. Encycl. mėth. 4:502' 1797'
- Į. pterocarpa Michx. Fļ. Bor.Am' 2: l92. lB03.
JIanNga KpblJlonJĪoÄrrar. (l79. joon.)
h. Kuni 16 m (kodumaal kuni 30 m) kõrgune, enamasti juba maast
mitmes Suunas harunev puu. Tüve ļäbimõõt kuni 32 cm (kodumaal kurri
l50 cm).Korp nõrgalt rõmeline, mustjashall; okste koor siļe, haļļ. Pikk_
võrsed rohelised, oliivrohelised või pruunikad, vähesel määral karvased
ja näärmelised, hajusate lõvedega. Lühivõrsed punakaspruunide Soomus_
karvadega. Pungad soomusteta, enamasti 2_ (3_) kaupa üļ<steise kohal'
Lühivõrsete lehed paaritu-, harva ka paarissulgjad, (9) 20-30 cm pika,-l,.
(5) 1l_l5 lehekesega, millest viimase või eelviimase paari ļehekesed on,
kõige suuremad; lehekesed on istuvad või lühirootsulised, munajaspiklikud,
või pikliksüstjad, teravatipulised, etrasümmeetrilise alusega,9-l0 (l7) crn;
pikad ja (2) 3-3,5 (5,5) cm laiad, kusjuures kõige laiem koht on üļemises
koļmandikus; pikkvõrsete lehed on aļati paaritusulgjad, 40-60 cm pikad,
23 või 25 ļehekesega, mille servad on peene- ja tömbihambalised; lehekese<į
on võrdlemisi õhukesed, pealt ererohelised, nõrgalt läikivad, paljad, alt
heledamad, hajusate punakaspruunide näärmetega ja roodude nurkades
tähtkarvased, sügisel helekoļļased. Leheroots tavaIiselt peagi paljas, rul_
jas. Kuni 20 cm pikkused isasurvad õisikuid kandvate võrsete alumises
osas, väikeste, peatselt varisevate soomuste armide kaenlas, rohkeõįelised.
Veelgi pikemad, hõredalt asetsevate õitega emasurvad ülemiste ļehtede
kaenļas; Nahkjad, kahe poolringja tiivaga luuviljad kuni 45 cm pikkustes
rippuvates kobarates' Vilja läbimõõt tiibadeta l,5-*2 cm, tiibadega kuni
4,5 cm.
Õitseb mais; vili valmib oktoobris.
Ķaukaasia tiibpähklipuu on meil tavalistel talvedel külmakindel, kuid
karmimatel võib üsna tugevasti kannatada. Nii l939/40. kui ka l955/56. a.
taļvel külmusid mitmetel isendiįeļ ka suuremad oksad, mistõttu puud tuli
tugevasti tagasi lõigata. Hiljem'on enamik neist suutnud siiski taastudal
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fraxinĮfoĮia (lad. k.)

-.

saareiehįne.

b

a

Õ

ā

Č

C

?
d

g

h
l79. joon. Kaukaasia tiibpähklipuu (Pterocarga fralcinifoĮia|'' a _ võrse lehe, emasõisiku
_ isasõis (tolmukateta) pealtvaates,
ja isasõisikutega, b _ sulgleheke' c
- emasõis, d
e _ sama eestvaates' f _ sama külgvaates, g _ viljakobar, h _ vaļmįnud viļi'

Külmahell on puu eriti noorena; vanemad isendid võivad külmuda maapin_
pakase puhul.
nani pikemat aega vältava
-30'-se
Eestis on kaukaasia iiibpähklipuu praegu vähe levinud - vanem.aid
isendeid leidub vaid Tallinnas ja Tartus, kokku kümmekond, Suurim neiJt
Talļinnas Kadriorus' Varem on See liik meil olnud mõnevõrra Sagedam.
J. Klinge (lss3) andmeil on ta esinenud ka Väinjärve, Vana-Vigala ja

23"

35õ

Pööravere pargis, E, Viiroki (1927, ļ936) andmeil -* Räpina ja Viimsl
pargis.
oitseb ja kannab vilja, mõnel aastal rikkalikult. Seente on idanemisvõimeline.
Üldlevik. NSV Liidus esineb Taga-Kaukaasias. Väljaspool NSV Liitu
Ida-Türgis ja Iraanis. Kasvab niisketel jõekallasiel ja soostunud või üle"
ujutatavail madaļikel. Mulla ja õhu l<uivust taļub halvasti.
Majanduslik tähtsus. Puit valge, punaka varjundiga, pehme, kerg,:,
vähese vastupidavusega; kasutatakse väiksemate õõnestatud tarbeesemete
valmistamiseks ja on kõlblik ka paberi tootmiseks. Niint kasutatalisc
punumistöödeks ja viinamarjaväätide sidumiseks. Lehed sisaldavad
C-vitamiini' Lehtedest ja koorest saadakse pruuni ja halli värvį. Kõik taimc
osad on higistamist soodustava toimega.
Suurte sulgj ate liitlehtede, omapärase ļrasvuvormi (lraruneb sageli
juba maast alates) ja pikkade rippuvate viljakobarate tõttu kuulub huvitavate dekoratiivļiikide hulka. Kiire kasv ja suhteliselt pikl< iga (kuni
200 aastat) stturendavad veelgi liigi väärtust. Sobib kasvatamiseks eriti
jõgede ja tiikide kallastel, samuti rühmiti või üksikuna parkides niisketel
aladel, mis teiste puuliikide kasvatamiseks on vähem kõļblikud. Sobib ka
järskude jõekallaste kinnistamiseks' Meiļ tr-rļeks teda katsetada LäärieEesti pehmema kliimaga aladel.

2.

sektsioon Ch"laenopterocarga Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wils. ;i:
- Pungad ļ<aetud 2-4 suure, esimeste ļ<ülmade puhul variseva
soomusega' Isasurvad trende soomuste armirle kaenlas. Õiepungad moodustuvad kevadeļ' Emasõite kandeļel-red ūmbes 3 nrm pikad, viltjaskarvased. Kobecļa l<oega täidetud õõned errdokarbil puuduvad vc]i on väikesed'

l83. l9l6.

2, Jailpani tiibpZĮhklipįļįį _ Pterocarga rhoifoLia ļ Sieb. ct Zucc. Fļ.
Japon.
^ l4l. 1845; Schneid. Handb. Laubholzk. t: 94. 19061 Math. Dendrol.

269. į934; Rehd. Man. cult' trees a. shrubs, ed.2. į16. 1949; Iljinsl<aja Įn
Äep. 14 rycr. CCCP 2:228' l95ļ; Krüssm. Handb. Laubgeh. 2:2B3. 1962. -__
P. sorbifoĮia Sieb. et Zucc. in Abh. Ak. München Kl. a Q): 14l. 1846, non
Dipp. -- JĮanvlga cyMaXoIHcTHarI. (lB0. joon.)
h. Kuni 14 m (kodumaal kuni 30 m) kõrgune sirgetüvoline puu' Tüve
läbimõõt kuni 30 cm (kodumaal kuni l00 cm).Korp helehall, violetja varjundiga. Noored võrsed oliivpruunid, nõrgalt peenekarvased või paljad,
rohkearvuliste heledate lõvedega. Pungad saģeli üksikult, 2,5-3 cm pika,J,
kaetrrcį 2 või 3 SĮļ'ure, mustjaspruuni, peaaegu palja, esimeste kįįlmade
puhul variseva Soomusega; pärast soomuste varisentisį väga sarnased eelmise iiigi pungadega, Lehed paaritusulgjad, (17) 22-25 (40) cm pikad,
(l l) 13-17 (21) lehekesega. Lelrekesed peaaegu istuvad, rnuriājaspiklikud või lai_äraspidisüstjad ebasümmeetriļise aluse, ja pikkamööda terar.neva tipuga, peenelt ja teravalt saagja servaga, 6-12 cm pikad ja2-4 cm
laiad, pealt haļlikasrohelised, läiketa, paljad, aļt kollakasrohelised, pruu1
356

rhoif

oĮia (lad k.) *_ sumahhįļehine,

b

a

6

I

d

e

f

g

c

l80. joon. Jaapani tiibpähklipuu (Pterocarga rhoĮfoĮia): a _ võrse isas- ja emasõisikuga,ü-ļeht'c-srrlgleheke,rl*-isasõisaltvaates,e*-samapealtvaates,f_emasõls,
g _ osa viljakobarast, ft *_ valņinrrd vili.

nikate näärmetega ja vähernait noorena pil<i keskroodu ja roodude nurkades
tihedate pruunikate tähtl<arvadega, paksemad kui eelmisel liigil. Leheroots
ruljas, algul peenekarvane, hiljem paljas. Isasurvad varisenud pungasoomuste armide kaenlas, rohkeõielised, pikemad ja peenemad kui eelmisel
liigil. Emasurvacl ülemiste lehtede kaenlas, õied asetsevad neis hõreda'
malt kui eelmisel liigil. Nahkjad, kahe lairombja tiivaga luuviljad ltLtni
30 cm pikkustes rippuvates kobarates. Vilja läbimõõt tiibadeta 2-2,5 cm.
Õitseb mais; vili vaļmįb oktoobris.
Jaapani tiibpäliklipuu on' meil osutunud tunduvalt külmakindlamaks kui
ļ<aukaasia tiibpähklipuu -. karmimatel talvedel kannatavad tal vaid ühe
või kahe viimase aasta võrsed. Meil on See ļiik esindatud Tartu botaanika_
aias (suurim isend), Põltsamaa keskkooli dendraariumis ja Järvseljal'
Varem on kasvanud ļ<a Raadi dendraariumis. Õitseb ja kannab vilja.
Üldlevik. Jaapanis. Kasvab mäestikujõgede kalļastel ja orgudes.
Majanduslik tähtsus. Jaapani tiibpähklipuu on oma ilusa haabituse ja
lehestiku ning omapäraste viĮjade tõttu väärtuslik dekoratiivliik. Sobib kasvatamiseks parkides üksikuna, rühmitį või alleena, eriti päikesepaistelistes
värskema mullaga kohtades veekogude lähedal. Meil vääriks see liik parginduses senisest palju suuremat tähelepanu. Väärtuslik on ka tema puit.

Peale eespool käsitletud kahe

liigi on Eestisse

introdutseeritud veel

hiina tiibpähklipu u - Pterocarųa stenopteraDC.' Hiinast päri_
nev haruldane ļiik. Kasvab ainult Tallinna botaanikaaias, kus on 0,8 m

kõrgune. Varem on esinenud ka Tartu botaanikaaias (Lippmaa, |937) ja
Tihemetsa dendraariumis (Kivisild, l939)' Võrdlemisi külmahell
\962163. a. karmil talvel külmusid tal 3 viimase aasta võrsed. Seni ei ole
õitsenud.

2'

perekoncl pähklipuu _- ĮugĮansI L'
L. Sp. Pl. 997. 1753.

Suured laiavõralised puud, väga harva põõsad. Korp helehall, pruun
või peaaegu must, vanematel tüvedel sügavarõmeline. Noored võrsed
kilejatest põiI<vaheseintest koosneva säsiga. Pungad nõrgalt raolised;
külgpungad ümarad, vastakute soomustega kaetud, 2- või 3_kaupa üksteise
kohal, ladvapungad suured, ümarad või kootrusjad, tihti väikeste, osaliseįt
katvate või juba sügisel varisevate soomustega; soonruste all tihedaļt karvased redutseerunud lehed. Lehed suured, paaritusulgjad,,vahelduvad,
abilehtedeta; lehekesed terve või hambuļise servaga, täht- ja näärmekar'
vased. Isasõied rohkeõielistes urbades, nende neljatipmeline õie_kate on
kokku kasvanud 2 kandeļehekese ja kandelehega; tolmukaid 8-40, tolmukaniidid lühikesed. Emasõied üksikuļt või mitmekaupa'kobarates, iga
õis kandelehe ļ<aenļas, nende neljatipmeline õiekate on kokku kasvanud

'

Pähklipuu nimetus Plįniuseļ ja teistel antiikautoritel;, õieti touīs 'g.Įans (lad. k.) _-

Jupiteri
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tõru.

2

ja sigimikuga. Sigirnik'alumirre,

ühepesaline, 2 mitte*
emakakael
seemnealgmega;
täielikult väljakujunenud vaheseinaga,
įühike,2lihava näsalise suudmega' Tiivutu luuviļi lihakasnahkja palja v5i
karvase roheļise viljakatiega; endokarp puitunud, kurruline, kühmulirre,
vaoline, harva sile, 2, 4 või 8 kandiga, munajas või kerajas,2-4 mitte'
täielikult eraldatud pesaga, milles on õhukese kilega kaetud Seeme.
Kiirekasvulised, pikaealised väärtusliku puidu ja viljadega dekoratiįvsed puud. Perekond hõlinab umbes l5 liiki, mis on ļevinud põhjapoolkera
parassoojadel ja subtroopiiistel (harvemini troopilistel) aļadel, lõunapoolkeraļ Andides ja Brasiilias. Kasvavad tavaliselt mägede laialehistes sega.rnetsades. NSV Liidus esineb neist sponiaanselt 3 (4) liiki. Eestisse on
introdutseeritud 7 (S) liiki.
Perekonna tüüpliik on ĮugĮans regia L.
kandelehekese

l

TÄHTSAMATE EESTls ESINEVATE LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Täiskasvanud taimede sulglehekesed terveservalised; lehekesi (5) 7
(ll); nende pealmine pind paljas, alumisel pinnal roodude nurkades
karvatutid. Pähkel 2 sileda kandiga, võrkja, kühmulise või sįleda

koorega

2.

l.

Kreeka pähklipuu

-

Įugluns regia L.

2
Sulglehekesed saagja servaga, nende arv 9-19 .
ja
pealt
püsivalt
ülerri
pikad
ļaiad,
keskmiselt
l2
4
crn
Lehekesed
cm
karvased. Pähklid 4, mõnikord 8 kandiga, millest 4 <ln vähem relj ee f s e d
; ko or t er av a t e l a i n j at e

H,1'

;Ļį--1,

Jl'

::_'

iÄä x:":;::,2::'.

Lehekesed keskmiseļt ļ6-17 cm pikad ja 5-6 cm laiad, pealt noorena
üleni karvased, hiljem ainult keskroo kohalt. Pähkļid 6-8 kandiga,
millest 2 on tugevamini arenenrtd, konarad väheni teravad. Võrsed
oliivpruunid
. Mandžuuria pähklipuu * ĮugĮans mgn(įschurįca Max.

A l.

Įuglans regiaI L.Sp.Pl' 997. l753; Schneid.
Kreeka pähklipuu
Handb. Laubholzk. l:85. 1906; Vilb. Eesti taim. ed.2.28. 1925; Nekr. in
Fl. URSS 5: 250. 1936; Rehd. Man. cult. trees a. shrubs, ed.2. l17. 1949;
Sok. in Äep.*t r<ycr. CCCP 2:232. l95l; Rech. in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.Eur. ed. 2.3 (l): 8' 1957; Luk. in Liet. fl. 3: B0. 196l; Krüssm. Handb.
Laubgeh. 2:37. 1962. _ opex rpeųxxlä. (l8l. joon.)
h'Kuni 9 m (kodumaal kuni 30 m) kõrgune puu. Tüve läbimõõt
45 cm (kodumaal kuni 200 cm, harva kuni 700 cm). Vabalt kasvades madalalt algava, lrõredatest tugevatest okstest moodustunud laia võraga. Tüvi
helehaļl, sügavarõmelise korbaga. okste koor siļe, algul oliiv-, hiljem hele*

t

regĮa (lad. k.) --- valitseja (keisri) eluase, perekond või võįm.
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l8l. joon. Krecka pähkli1luu (lugĮarts regia): a
ernasõisikuga,- võrse lehtede, isas_ ja
Įr _* emasõis, c -.. isasõied kiilgvaates, d
isasõis aļtvaates, e
valminud viljad.
- pähkel pikilõikes, lr - pāhkel ristlõikes..
f -' pāhkel pooleldi cemaldatrrd viljakattega' g

-

-

l cm läbimõõdus), pisut kandiliserį,
ja valkjate lõvedega. Pungad
näärmete
peajate
kaetud
rohekaspruunirį,
nõrgalt läikivacļ, peente
rohekaspruunid,
pikad,
ümarmunajad, 3-5 nrm
pungad koonusjad,
ladvavõrsete
karvadega, kaetud 4 soomusega; tugeyate
pungad
koonusjad,
kuni ļ cm pikad, haļļicl, sageli soomusteta; isasõite
pikod, moodustuvad suvel jooksva aasta võrseiel; emasõiie algl-.l,5
",r,
med tekivad
sügisel l<erajates ladvapungades. Lehed paaritusulgjad, 20_
40 (75) cm pikaci, 5 või 7 (l ļ ) lehekesega; ļelrekesed nruna jad või
elliptilisecĮ, pisut ebasümmeetrilise aluse ja teritunud tipuga, 5-l0 cm
pikad ja 2,5*-6 cm laiacl, lehe tipu poole suurenevad, peaaegll istuvad, tipmirre kõige Suurem' elĮiptiline, munajas või äraspidimunajas, pikkamõöda
või järsLrlt teravneva iipuga ja pika rootsuga; täįsļ<asvanlrcl tainredel lehe_
kesed terveservaįised, noorteļ taimedel ja kännuvõsudeļ - hõredalt ham_
bulisecl. Puhkenrisel lehed punakad, karvased, rohl<ete peajate näärmetega,
suvel pealt tttmerohelised, läikivad, alt heledamad, tulrmid, l<arvatuttidega
roodude nurkades, näärmetega, hõõrumiseļ ļevitavad iseļoomLrlįl<ļ<u meeldivat aroonii' sügisel nllįutlįvad kollaseks või punakaspruriniks. Leheroots
alt kumer, pealt lame või pisut fenjaS. Isasurvad eelmise aasta võrsetel,
rippuvad, B-l2 cm pikad ja l cm läbimõõdus' rohelised; ülemistes õites
6-8, alumistes 20*-30 tolmukat. Emasõied 2-4-kaupa võrsete tipus;
emakasuįle suur' punakas, näsaline. Luuviļi (6) 8 {l0) crn pikk ja sama
lābimõõduga, l<erajas, nrunajas, elliptiline, äraspidirrrunajas või pirnjas,
tumeroheline, näärmetäpiline, nahkja kestaga. Pähkel (lurrseeme) väga
polümorfne, munajas või elliptiline, tavaliseļt 2 terava või lameda kandiga,
teravate või tömpide tippudega, koor kühmulise või võrkja struktuuriga"
harva ka sile. Seeme strhteliselt suur, kaetud õhukese l<ilega, miļįe värvus
varieerub valgest tumepunaseni.
Õitseb nrais; vili valmib septembris.
Meil on kreel<a pähkĮipuu kasvatamirte seni olnud edukam Saaretlaal,
kus on esinenud suuri viljuvaid iserrdeid [Mõntu (kõrgus 9 m, tüve ļäbimõõt 45 cm), Kargi, Kirrgissepa], mis aga mitmesugusteĮ põhjrrstel (peamiseļt mehhaaniliserl vigastused ja hooldamatus) on hävinucl. Mõntu
isendi viljadest On Saaremaal kasvatatucĮ miįu noort puud Kuusnõmmeį,
M. Ranna clenclraariumis ja Kingissepas. Parim viljakanclev isend l<asvab
Kingissepas, tema seemneist on Tallinna botaanikaaias kasvatatrrd juba
kolmanda põlvkonna taimed. 'tavalisteļ talvedeļ ļ<reeka pähl<lipLtu Saare_
maaļ külma aļl ei kannata, tugevama pakase puhul külnruvacl tal üļrc võį
kahe viimase aasta võrsed; eriti karmiclel taļvedel (näit. l955/56. a.) on
'mõned nooremacl isendid külmunucl iumepiirini, hiljerrr aga taastunud.
Sulrteļiseļt külmakindlamaks on osutunud kohalikust seemnest kasvatatud

haļļ. Noored võrsecl järnedad (kuni

isendid.

Mandriosas on kreeka pähklipuu tugev tagasikülmunrine (lumepiirini
või maapinnani) õige Sage nähtįts; selle tõttu esįrreb liik siin peamiselt
põõsana. Purrkujulisena kasvab ta vaid läänerannikul Uue-Varbla pargis.
No.k, viljumist on täheldatud Pärnus (Rühl, l926)' Üldse on Eestįs viimasel ajal konstateeritud l6 kreeka pähl<lipuu esinemiskohta, Teostades
36į

seļekisiooni ja kasutades kohalikku seemet, võinre tuĮevikus loodetavastį
saada ka üsna külmakindlaid taimi, sest kreeka pähklipuu on üldiselt hästi
aklimatiseeruv.
Üldlevik. NSV Liidus -* Kesk_Aasias. Balkani poolsaare lõunaosas,
Iraanis, Afganistanis, Himaalajas, Hiinas. Moodustab puhtpuistuid või
esineb Segus teiste puuliikidega huumusrikkail ja rrrõõdukalt niiskeil ala_
del, peamiselt mägedes.
Majanduslik tähtsus. Kreeka pähklipuu kuulub kõige kasulikumate puuļiikide hull<a, seepärast on teda juba väga vanast ajast peale laialdaseĮt
kuitirleeritud. Praegu on ta kultuurtaimena levinud peaaegu üle kogu maa_
ilma. Kreeka pälrlrlipuu suuremaks väärtuseks on tema viljad, miĮle erine_
vuste põhjal eristatakse terve rida sorte. Pähklituumad on maitsvad, toitvad ja hästi seeditavad; neid tarvitatakse toiduks nii toorelt kui ka ümbertöötatult. Sisaldavad rohkesti valke ja 52_78% rasva, millest valmistatud
õļi on kõrgelt hinnatud kulinaarias, kondiitri- ja polügraafiatööstuses ning
maalikrrnstis. Pähkliõli kasutatakse ka eeterlike õ1ide ekstraheerimisel.
Pähklituumad, viljaümbris ja lehed sisaldavad C-vitamiini, viljaümbris ka
parkaineid ja happeid. Lehtedest,,koorest ja viljaümbrisest saadakse musta
ja pruuni värvi, mida kasrrtatakse kangaste ja juuste värvimiseks. Alkrloidi juglaridiini ja eeterliku õļi sisalduse tõttu on lehed tarvitusel medit_
siinis. Viljade töötlemise jääkidest valmistatud õlikoogid on kvaliteetne

'""iläff:.

pähklipuu helehall kuni tumepruun puiĮ on väga väärtuslįk,
iļusa tekstuuriga, mõõdukalt.raske, sitke, võrdlemisi kõva ja vastupida.r.
on kergesti töödeldav ja poleeritav ning seetõttu mööblitööstuses väga

hinnatud. Laialdast kasutamist leiab ka ruumide viimistlemisel; treimis- ja
nikerdustöödel. Eriti kõrgelt hinnatakse kreeka pähklipuu pahku, millesį
valmistatud vineer on väga ilusa ja omapärase mustriga.
Ka dekoratiivliigina on kreeka pähklipuu positiivsete omadustega. Ta
on väga ilusa laia võraga ning tolmu, suitsu ja gaaside suhtes vastupidav;
selle tõttu võib teda edukaļt kasvatada ka tööstusrajoonides. Märkimisväärne on ta pikk iga, kiire kasv ja küllaltki lrea vasfupidavus kahjuritele
ja haigusteļe. Sobib kasvataņiseks rühmiti, ridamisi või üksikasetuses.
Väljavaateid tenra įiasvatamiseks ilupuuna on meil ainult Lääne-Eesti peh_
mema kliimaga piirkondades. on mõningaid lootusi kasvatada teda Saare_

maaļ ka

viljapuuna.

:

J. Goertzi (l93B) andmeil on meįl varem kultiveeriįud ka Ī. praeparturĮans (Pepini
viljumise varase alguscga põõsasjat kääbusvormi, mįs
Rchd. (f. IcrtĮĮis Pctz. et Kirchn.)
- Valgas.
on csinenud Tartus, Viljandis ja

A2. Mandžuuria pähklipuu - ĮugĮans mandschurįcat Max. in Bull.
Acad. Pėtersb. t5:127.lB57; Schneid. Handb. Laubholzk. 1:9l. l906; Math.
Dendrol. 266. 1934; Nekr. in Fļ. URSS 5: 249. i936; Rehd. Man. cuļt. trees
a. shrubs, ed.2. l19. 1949; Sok. in Āep.u xyct. CCCP 2:244.l95l; Rech. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-ELrr. ed. 2. 3 (l); 14. 1957; Luk. in Liet. fl. 3: 84.
I
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mandschurįca {lad. k.).

--

mandžuuria' "Mandžuurįas kasvav

c

a

b

I
l82' joon. Mandžuuria pähklipuu (Įuglan's mandschurica)'
Ö _ leht, c _ emasõis. d
-' valmįnud viljad'
- võrse,
e ja t _ pähklid ja nende ristlõiked'

c

l96l
(

; Krüssm.

l82.

joon.)

Handb

Laubgeh. 2:36,

1962

opex

MaHbuxypcrruü_

h. Ķuni 22 m (kodumaal kuni 28 m) kõrgune puu tüve läbimõõduga
kunį 92 cm (kodumaaļ kuni l00 crn). Hõredatest tugevatest okstest moįdustunud võra lai, võrdļemisi ažuurne. Korp tumehall, mõnikord peaaegu
must, sügavarõmeline. Noorte tüvede koor helelraļl, nõrgalt kurruline;
okste koor hall, sile. Noored võrsed algul tihedalt karvased, hiljem peaaegu paljad, oliivpruunid, lõvedega. Ladvapungad munajad, külgpungad
iimarad, sageli 2-kaupa, enam või välrem selgelt raolised, kahe viltjaskar_
vase soomusega. Lehed kuni 125 cm pikad ja kuni 40 cm laiad, paaritusulgjad, 9_19 lehekesega; viimased on piklik-elliptilised, võrdlemisi peenelt ja osaļt ebaühtļaselt saagjaservalisecl, suhteliselt pikalt terava peene
tipu ja ebasümmeetriļise alusega' |0-2l cm pikad ja 4,5-B cm laiad.
Pealt on ļehekesed tumedamad kuį aļt, tuhmid, nooreļt iiļeni karvased,
hiljem ainuļt kesļ<roo kohalt, ali kaetud rikkalike roostepruunikas-haļlide
pehmete tähi- ja näärnrekarvadega. Leheroots hallide karvadega. Lehed
puhkevad hilja ja on siis punaĮ<asroi-relised, varisevad vara õ1gl<oļlasienirIsasurtrad ruljad, l0-30 cnr pil<ad ja krrni l cm läbinrõõdus; toļmukaid
umbes 10, tolmukapead kollased, tipul karvased. Emasõie<l 4-l0 cm pikkusel karvasel urvaraol, 3--lO-kaupa või suuremal arvul kobarais' Emakasuue
kahehõļmaline, roosakas, kaetud näsakestega. Ebaļuuvįļi 4,5-6,5 cm pikk
ja 2,5-'3,5 cm ļäbimõõdus, kerajas ļ<uni piklik_elliptiline, terava tipuga,paksu rolrelise või pruunika kestaga, mis on kaetud roostevärviliste karvadega ja kleepuvate näärmetega. Pähkel (luuseeme) tume-hallikaSpruun''
2,7_4,5 cm pikk ja 2,2-3,4 cm ļäbimõõdus, üt-nar, munajas või clliptiline,
jäisult teravneva tipuga, 6-8 teravavõitu, kitsa, mõnevõrra ļookieva kandiga, millest 2 on tugevamini arenenud. Kantidevahelised konarad vähem
teravad ļ<ui haliil pähkiipuul. Koor on väga kõva, selle välis_ ja sisekihi
vahel on 4-10 suurt lakuuni; pesade valreseinad puitunud. Seeme väike,kaetud õhukese pruuni kilega.
Õitseb mais-juunis; vili vaļmib septembris-oktoobris.
Eestis on mandžuuria pähklipuu täiesti talvekindel, kuna ta võib taļuda
isegi kuni
C, kuid on õige tundlik hiļiskülmade suhtes, mis mõjuvad
-52"
noortele võrsetele ja lelrtedele hävitavalt. on esinenud ka juhtumeicl, kus
lehed on suveļ rahe läbi tugevasti karrnatada saanucl.
Esinemissageduselt on mandžuuria pähklipuu teise1 kohal
- lralļi
pähklipuu järel, kuid on siiski sellest poole vähem levinud. Vanemai<l
puid
ei ole meil palju (Vana-varbla ja Sangaste pargis, Tartus, Tallinnas jm.,
kokku kümmekond leiukohta). Suurim on Tartu botaanikaaias ļ<asvav isend.

Peaaegu kõik vanemad puud kannavad rikkalikult vilja. Lääne_Eestis on
konstateeritud ka mandžuuria pähklipuu iseküļvi. Viinrastel aastatel on
hakatud seda liiki võrdlemisi sageli kasvatama linnade haljasaladel. Üļdse
on ta rohkem levinud lda-Eestis, kuid kasvab hästi lrogu vabariigis.
Üldlevik. NSV Liidus Kaug-Iclas. Korea poolsaarel' Põhja-Hiinas. Ķas_
vab jõgede ääres ja madaIatel mäenõlvadel ļaialehistes segantetsades.
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Majanduslik tähtsus. Mandžuuria pähklipuu pähklid oļr Söödavad, kõrge
toiteväärtusega, sisaldavad 55/o rasva, rnillest valmistatud õli on kvaliteedilt võrdne kreeka pähklipuu õliga. Ķahjuks on ta seemned väikesed ja
rasl<esti l<ättesaadavad. Õli saab l<asutada toidrrainete tööstuses ja tehnikas. Viljakestad sįsaldavad park- ja värvairteį. Puit on kõva ja vastupidav,
kuigi veidi madaļamate mehhaaniliste,omadustega kui krer:ka pähklipuul.
Punakashaļli värvuse ja ilusa tekstuuri tõttu on ta mööbļi- ja vineeritööstuses siiski õige hinnatud. Noortc puude koorest punutal<se nööri. Väga
ilusa laia ümara võra ja hiiglasuurte lehtede tõttu on mandžuuria pähkli_
pur"r väärtuslilt ilupuu. Sobib kasvatamiseks parkides murupĪatsideļ įiksiļ<.aSetuses, samuti ļ<a rühmiti ja alleena.

A3.

lugĮans cįnerea ' L. Syst. nat. ed. I0.2:
Laubhoļzl<. l:90. ļ906; Math. Dendrol.267.

Hall pähklipuu

1759; Schneid. Handb.

|272.
1934;

l9. ļ949; Sok. in Äep. rr xycr' CCCP
2:249.l95ļ;Rech. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.3 (l): l4. 1957; Luk.
in Liet. fl' 3: 84' ļ96l; Krüssm. Handb. Laubgeh. 2:34. 1962.-- Į. obĮonga
Miļļ. Gard. Dict. ed. B. no 3. ļ 768. J . cathartįca Michx' f iļ. Hist. arb. lorest.
- opex cepltü. (l83. joon.)
Am. Sept. t: 165' ļBļ0, tab.2.
|z Kuni 25 m (kodumaal ļ<uni 30 m) kõrgune, vabalt kasvades laiavõraline puu. HalĮi sügavarõmeļise ļ<orbaga tüve läbimõõt kuni 100 cnr
(kodumaal samuti). Noored võrsed lialļide karvadega, näärmetega, hiljem
punakas. või purpurpruunid, rohkearvuliste väikeste lõvedega. Pungad
piklikkoonusjad'
tihedate halļide karvadega ja näärmelised; tipmised
kuni ļ,5 cm pikad, külgmised -_ munajad,0,5-0,6 cnr- pikad. Lehed paaritusirlgjad, kuni 70 cm pikad, 11-17 (19) istuva piklikmunaja lehekesega.
Lehekeste pikkus 6-15 cm, laius 2-6 cm; nende servad peaaegu paralleeļsed, peensaagjad; tipp pikkamööda ahenev, alus ümar, pisut ebasürnmeetriline; pealt on lehekesed püsivalt kaetud peente 1ihtl<arvadega,
aļt, eriti roodudel, tähtkarvased ja rräārmelįsec1, paiguti viltjaskarvased.
Rehcį. Man. cult. trees a. shrubs, ed. 2. l

Leheroots samuti tähtkarvade ja näärmetega. Lehed :SIVėļ heļeroheļised,
sügisel koļlased või punakaspruunid. Isasurvad 6_13 cm pil<ad; tolmul<aid
8-72,Įolmukapead tumepruunid. Emasõied (3-) 6-8-kaupa kobarais' Ebaluuvili piklikmunajas, aheneb järk-järgult teravikuļ<S,6 cm pikk ja 3 cm
1äbimõõdus, tilreclalt hallviltjas ja kleepuvate näärmetega kaetud. Pähkcl
(luuseeme) pikliknrunajas, terava tipuga, 4,5 cm pikk ja 2,5 cm ļäbimõõdus, nrustjaspruun, mõnikord B terava kandiga, milļest 4 on vähem reijeefsed, aļumises osas 2 pesaga; pähkli teravate lainjate konaratega paksus koores on 4 ļakuuni. Seeme on võrdļemisi väike.
oitseb mais-juunis; vili valmib SeptembrįS-oktoobr'is.
Eestis peaaegu täiesti talvekindel
olr-rlisi külmakahjustusi täheldatį
taļ vaid 1939/40. a. karmil talveļ 1'a ka siis ainult osal isendeist. Hiliskül
made korral on esinenud lehtede lrävimist.
Pähklipuu liikidest meii kõige laiaļdasemaļt levinud (i82 esinemiskohta) kasvab paljudes parkides (eriti maarajoonįdes) ' kusjuures

I

cįnerett (lacl. lr.)

-

tuhakarva' tuhklraļl
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l83. joon. Hall pähklipuu {lttgĮans cinerea): a * võrse lehe osa ja valminud:
viljadega, ä _ sulgleheke, c - isasõis pealtvaates, d _ sama külgvaates,.
e -' emasõis, i _ pähkel ja selle ristlõige.

lraruldased pole ka õige vanad suured puud; suurim neist Pirgu pargis.
Nooremaid eksemplare võib sageli kohata linnade haljasaladel. Lääne-Eestis suhteliselt vähenr kultiveeritud kui Ida-Eestis. Kaarepere metsļ<onnas
asub 0'B ha suurune halli pähklipuu metsakuļtuur, mis rajati l9ll. a. ja
o. Henno (l955) andmeii kasvas ligi 30 aasta jooksul täiesti normaaļseļt.
Ent l939/40. a. karmil talvel ļ<ülrnusid võrade ida- ja põhjapoolsed küljed,
rrris oļid tuulteļe avatud; selle tõttu tuļi suurem osa puudest maha saagida.
'Iekkinud kännuvõsud kasvasid kiiresti. Aastal l953 oļi nende kesknrine
kõrgus įuba 9 m, keskmine läbimõõt 8,6 cm ja kultuuri tagavaril
lC0,7 tm/ha. Enamik Eestis esinevaist vanemaist isendeįst viljub, vili valmib, on täheļdatud ka iseküļvi.
Üldlevik. Põhja-Ameerika Atlandi ookeani rannikust kuni Dakota ja
Arkansaseni läänes. Kasvab laialehistes segametsades viljakatel muldadel,
sageli jõgede kaļlastel'
Majanduslik tähtsus. Halli pähklipuu pähklid on rasvarikkad ja sööda_
vad, kuid tunduvaļt madalamate maitseomadustega kui kreeka pähklipuul,
mistõttu neid harva toiduks tarvitatakse. Puit on lrelepruun, võrdlemisi
heade tehniliste omadustega, kasutatav mööbli- ja vineeritööstuses. Kva_
liteediļt ei suuda ta siiski võistelda ei kreeka ega ka mandžuuria pähklipurt
puicluga. Juurte koort, lehti ja viljaümbrist kasutatakse meditsiinis, viįmast ka ļ<ollase värvi saamiseks. Meil on hall pähklipuu tähtis peamiselt
ilupuuna, oiles õige dekoratiivne oma suurte sulgjate lehtede ja laia,
nradalaļt algava ažuurse võra tõttu. Sobib kasvatamiseks parkides üksiļ<asetuses, väiksemate hõredate rühnradena ja aļļeena. Metsaparkides rlõiks
teda kultiveerida suurernaįelgi pindaladel, valides selleks põhja- ja ida_
tuulte eest ļ<aitstud värskema ja viljakarna mullaga kasvukohti.

Peaļe eespool käsitletud pähklipuuĮiikicle esineb Eestis harva veeļ
järgmisi.
Siidajas pähklipuu
cordiformis Max.
- Pärit Jaapanist.
- G.ĮttgĮans
Meil väga vähe levinud.
Karmla dendraariumis Saaretnaal oli varetn
viljuv eksemplar, kuid see küļmus l955156' a. karn-iiļ talvel maapinnatri
ja taastub nüüd kännuvõsudest (kõrgus 3 m). Noori isendeid ļeidub Luual
metsamajandustehnikumi dendraariumis ja Tallinna botaanikaaias. E. Viiroki (1936) andmeiļ on see ļiik varem esinenud ka Viljandis ja J. Goertzi
(l93B) andmeiļ Valgas.
lllust pähklipuu
ĮugĮans nigra L' _- Pärit Põhja-Ameerikast' Esineb
puukoo1is (Tartu lähedal) (mitu eksemplari, 5,5'_'
harva
- end. <<Eril<a>
6 m kõrged), Kamineri pargis, Järvseljal, Tar,tu ja Tallinna botaanikaaias
ning Luual metsamajandustehnikumi dendraariumis. J. Klinge (ļBB3)
andmeil on varem esinenud ka Haimres, Vana-Vigalas, Ķeila-Joal, Raasikul ja Tammikul, F. Bergi (|g24) andmeiļ Sangastes. Karmimatel talvedel
külmub maapinnani (näit. 1955/56. a. talveļ Tartus), kuid on võimelinr-'
käņnuvõsudest taasiunra. Tartus on erļne tagasikülmumist viljunud,
praegu aga puuduvad meil viljuvad isendid.
:ļ67

Kaiju-pähklipuu .- ĮugĮans rupestris Engelm.
- Pärit Põhja-Anleeri_
kast. Meil väga lraruldant
on esindatud ainult Tartu boįaanikaaias, kt(s
kasvab 6 m kõrguse maast neljaks haruneva eksemplarina (suut'ima hartr
läbimõõt 8 cm)' mis on tekkinuri ļ<ännuvõsudest pärast vanellla puLį illaapinnani külmumist l955/56' a' karmil talvel. Õitseb ja väheseĮ määral ka
viljub.
Sieboldi pähklipuu __ lugĮarus Sįeboįdįana Max. -- Ī)äriį Saįrhaiinili ja
esineb 'Iartu botaanikaaias
Jaapanist. Eestis seni väga välre levinud
(kõrgus l2 rrr, tüve läbirnõõt l8 cm), Põltsamaa keskkooļi dendraariumis
(kõrgus 9 m) ja Talļinna botaanikaaias (noored isendid). A' Matlrieseni
(l934) andmeil on varem esinenud lia Järvseljal. 'Iavalistel talvedel külma
all ei kannata, karmirnatel talvedel (näit. l965i66. a.) olļ troorematel
eksemplaridel tälreļdatud ühe või kahe viimase aasįa võrseįc külmumist.
Viljub rikkaļikult'
Ussuuri pälrklipuu
ĮugĮans stentlcarpa Max.
Pärit Kaug_Idast.
Esineb teadaolevalt ainult Järvseljal, kus ļ<asvab 12,5 m kõrguse maast
seitsmeks haruneva puuna (suurinra haru ļäbimõõt 30 cnr). Täiesti külmakinde1. Viljub" Ussuuri pähklipuu käsitamine liigina ott vaieldav. S. J. Sokoļovi (l95ļ) järgi on tegemist vaid maridžuuria pähklipuu sünonüümiga,
V. L. Nekrassova (l936) järgi viimase teisendiga, l<ulia C. K. Schneider
(19l2), A. Rehder (l949) ja G. Krüssmarļn (1962) käsitavad teda omaette
(kuigi mandžuuria pähklipuule väga lähedase) liigina'

iB. SELTS LIGUSTRILAADSED - LIGUSTRALES

I

Õied tetratsüklilised, mõniļrord ļahklehise krooniga. Õiekroon enantasti
tetrameerne, pungaseisundis katusjas või poolmeline. Tolmukaid enamasri
2. Seemnealgmed ühe integumendiga' Seltsi iseloomustab entomofiilia ja
väheste heterotroofsete liikide esinemine.
A. Grossheimi süsteemi järgi algab seltsiga Ligustraįes haru TubifloraĮia, tnis põlvneb seļtsist Rosaįes ning sisaldab veel 2 suurt
- Gentįanuja 3 väikest seltsi
Įes (Contortae\ ja TubifĮorae
PlantaginaĮes, Hippu- ligrlstraįes kuulub- üksainus sugukond
rįdaįes ja CaĮĮitrichales. Seltsi
õlipuulised.

l. sugukond õlipuulised

-

oļeaceae Hoffmanns. et Llnk.'?

Heitlehised või igihaljad puud ja põõsad, ką ļiaanid, lrarva poolpõõsad.
Lehed vastakud, harva vahelduvad lihtļehecl või paaritusulgjad või kolme_
tised ļiitlehed; abilehed puuduvad. Õied tipmistes või külgmistes pöörisjates õisikutes' enamasti nrõlema-, harvemini ühesuguĮised, korrapärased.

I

'
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Koostanud

M.

Kask.

Koostanud A. Paivel.

'Iupp tavaliselt 4-, harva 5-l6-tipmelirre. ÕiekroonĪ moodustavad 4, harva
S-iO kokkukasvanud, harva vaba kroonlehte; vahel kroon puudub. Tolmtr.
kaicl 2, harva 3-5; nad on lühikeste rriitide ja suurte peadega, tavalįselt
õieputkega kokku kasvanud. Emakas koosneb 2 viljalehest; sigimik ülemine,
kahepesaline, harilikult kummaski pesas 2 rippuvat anatroopset seemnealgef, harvemini l või 4-8. Emakakaelu üks või ei ole üldse' emakasuue
ka}repesaline kupar, 2--4 või l seemņega
liht.ne või kahehõlmalįne. vili
ļuuvili, mari või tiibvili. Seeme õ1ija endospermiga või ilma Seļleta.
sugukonda kuulub 22 perekoncla umbes 400 liigiga, mis on levinurl
pu'u.uīöt*es ja troopilistel alaclel, kusjuures enamik liike esineb Ida_ ja
Lõuna-Aasias. Neist 6 perekonna' (Įīraxintls, Ligustrum, Įasminum, Ligu'
strina, PhiĮĮgrea ja Sgringa) esindajaid leidub NSV Liidu spontaanse
floora koosseisus, kuna 6 perekonria (F'ontanesia, osmanĮhus, Forestiera,
Chįonanthus, olea ja Forsųthirz) liigid on introdutseeritud. Eesti spontaanses fļooras esineb ainult üks liik--- lrariĮili saar (Fraxinus exceĮsior L'\'
Inįrodutseer'itud on mitmed teisecį saare liigid ning perekondade Sųringa,
Į.igustrina, Ligtlstrum ja Forsųttlirr esirrdajad, katsetamisel on perekonnad
Fontanesįa ja Forestiera (kumbki ühe liigiga)Suurima majandusliku tähtsusega on õlipuuliste hulgast üks vanimaid
eu roop a õ l i puu (otea europaea L.)' mida kultiveerįtakse
viljapuid
laialdaselt Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias, Põhja'Aalrįkas' Austraalias ja
Lõuna-Ameerikas, vähemal määral ka NSV Liįdu subtroopilistes rajoonides. Peale erakordselt rasvarikaste viljade (neist saadakse provanksõĮį
on eufoopa õliprru väärtuslikeks omadusteks veel tįhke, iļusa tekstuuriga
puit, sobivus tuulekaįtseribade rajamiseks ja dekoratiīvsus. Saare (Fraxinas) liigid on hinnatud kõva ja sitke puidu tõttu, mida laialdaselt kasutatakse vāgunite ja põllumajanduslike mehhanismide ehįtamįsel, mööbli'
tööstuses jne. Ka haljastamises on nad tähtsal kohal. Suureõįelįst
j a s m iin i ("Įaslnįnum grandiflorum L'') kuļtiveeritakse NSV Liįdu sub_
īroopilistes rajoonides eeterlįku õli saamiseks. Tugeva ja mceldiva aroo'
migā oite tõttu on jasmiini liigid subtroopilistes ja troopilistes maades hin_
nrūd dekoratiivtaimedena. Haljastamises kasutatakse laiaļdlselt veel
paljusid teisi õlipuuliste perekondi, millest meie oludes on eliti tähtsarl
Šųringa, Ligustrina, Ligustrum ja Forsųthia' Lõunapoolsetel aĮadel kas_
vatatakse ilupõõsastena peale nende veel perekondade Fontanesįa, PhĮĮĮų'
rea' osmunthus, F'orestiera, ChionanĮhus, AbeĮiopltgĮluttĮ, osrnarea ja
S i p honas manthus esindaj aid.

TÄFiTSAMATE EESTIS EsINEVATE PEREKONDADE
MÄÄRAMISE TABEL

.-,
' 2
Võrsed tavaļise säsiga
..
-:
'.
õ]nsad
või
säsiga
koosneva
põikvaheseintest
Võrsed kilejatest
2' perekond forsiiütla _ ForsųĮhia Vanl
24 Eesti NSV fļoora

jüil)

2. Lihtlehed'

Paaritusulgjad liitlehed

3. Vili

3
2

l.

- kupar
Marjataoline luuvili

perekond Saar -_ Fraxįnus L.
4

.

5. perekond liguster

-

Ligustrum L.

4. Õiekrooni putk tupest tunduvalt pikem, tolmukapead peaaegu istuvad,
ei ulatu krooni putkest välja
3. perekond sirel _- Sgringa L.
pikkadel niitidel, ulatuvad krooni putkest välja

4.

perekond ligustriin

-

Ligustrirua Rupr."

perekond Saar _ Fraxįnusī L'
L. Sp. Pl. ļ057. 1753.
Heitļehised kõrgetüve.lised puud, harva põõsad. Ķorp madalarõmeline:.
Võra munajas või ümar, moodustunud jämedatest, võrdlemisi hõredatest
lookjatest okstest. Võrsed tavaliselt ruljad, sõlmede kohalt sageli lapikud'
harva kandilised, paljad või karvased, hajusate lõvedega. Pungad mustadi
või pruunid, tihti täpikestega; ladvapungad suured, munajad, teravac,.
külgpungad väiksemad, ümarad, mõnikord eemaļehoiduvad. Enamasti
suured paaritusulgjad liiilehed (väga harva ļihtlehed), abiļehtedeta, vas_
fakud, 3_|7 lehekesega; lehekesed saagja või hambulise, harvemini terve"
servaga; leheroots poolruljas, laienenud alusega, pealt tihti renjas ja karvane; lehed ilmuvad pärast õitsemist, üksikutel liikidel õitsemisega ühe_
aegseli. Õied ühe- või mõļemasugulised, tipmistes või külgmistes pöörisjates õisikutes. Tupp puudub või on väike, neljatipmeline või ebakorrapäraselt ļõhine. Õiekroon puudub või koosneb 4 (2-6) vabast, harvemini'
kokkukasvanud kroottlehest. Toļmukaid tavaļiselt 2; tolmukapead südajas_
munajad, harvemini teravatipulised. Emakas ļühike või piklik, kahehõļmalise suudmega; sigimik 2 pesaga, kummaski 2 seemnealget. Ühepesalinetiibvili, kujult piklik-äraspidisüstjas või piklik-elliptiline. Seeme piklik_
ovaalne, õhukese kestaga.
Kiįrekasvuļised, võrdlemisi pikaealised Il50-200 (350) aastat] val_
guselembesed puud. Eelistavad viljaka pinnasega kasvuļ<ohti. on levinud:
parasvöötmes, harvemini subtroopilistes ja troopilistes piirkondades.
Perekond hõlmab 65 liiki. NSV Liidus.esineb spontaanseļt l2 liiki, Eestis I liik. Vabariiki on introdutseeritud I liiki.
Perekonna tüüpliik on Fraxįnus exceįsįor L.

l.

l Peale meil puuduva soojalembese sulgjalehise sireli (Syrlnga pinnatifoĮia Hemsl.),.
millel on paaritusulgjad ļiitlehed.
2 Peale NSV Lįidus puuduva lihtlehise saare (Fraxinus anomaĮa Torr.) ning hariliku,
ja iimaralehise saare (F' rotundifoĮia Mill.) üksiku vormi' milledel on lihtlehed.
3 Tõenäoliselt tuletatud kreekakeelsest sõnast phraxis
-- lõhenemine, eralduminc;saare puit on kergesti lõhenev.
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l.
2.

Õietupp olemas, kroon puudub. Sulglehekesi tavaliselt 5 või 7

.

2
3

J

või esinevad ļihtlehed

Noored võrsed viltjaskarvased. Leherood karvased. Tiibviljacl 3--7 cm
pikad; pähklike tiivast tunduvalt lühem
'
2. Fensiļvaania saar Fraxįnus pennsgĮoanįca Marsh'

-

Noored võrsed paljad. Leheroocl hõredalt karvased või paljad. Tiib_
viljad 2-5 cnr pikad; pähklike poole tiiva pikkune või veidi ļühem
l' Roheline saar _- Fraxįnus ĮanceoĮata Borkh.

3. I-ehekesi tavaļiselt 9-l l;

leher'oots sulglehekeste kinnituskohtadel
roostepruunide karvatuttide või -rõngastega; lehekesed teravalt saagja
servaga. Võrsed tumekollased või pruunikad, valkjate näsajate lõve_

dega

3. Mandžuuria saaf - Fraxįnus mandschurįca RuPt.

Lehekesi tavaliseļt 1i, väga harva 3 või esinevad lihtlelred; ieheroots
sulglehekeste kinnituskohtadeļ ilma märgatavate karvatuttideta; lehe_
kesįd ebaühtļaseļt saagja Servaga. Võrsed helehaļlid või rohekad,
hajusate valkjate lõvedega
4. Harilik Saar Fraxįnus exceĮsįor L'

-

l.

sektsioon Meįįoįdes (Endl.) Vassilj' in Fl. URSS l8: 490. 1952; Endļ.
Gen. pl. 537. l836-lB40, sub <<b>> Meįįoįdes. - Õietupp olemas, kroon puu_

dub; õied tavaliselt ühesugulised.

A l.

Roheline saar - Fraxįnus įanceolataļ Borkh. Handb. Forstbot.
az6. lsoo; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (3): 1922. 1927, in textu; vassilj.
in Fl. URSS l8: 490. |g52. _ F. aįrįdįs Michx. iil. Hist. arb. forest. Am.
Sept.3: ll5. lBl3. tab. l0, p. p.; Math. Dendroļ.646. 1934' _* F. concolor
mįķt. Cat. pl. Am. l01. lBt3. -- F. pennsgĮrlanįcavar. ĮanceoĮata (Borkh.)
Sarg. Silva N. Am. 6: 50. 1894. ,tab. 272; Rehd. Man. cult' trees a' shrubs'
F. pennsųĮrlanica var' uįrįdįs Schneid. Handb. Laubed'' 2' 77|' |g4g.
-_
F. pensgĮaanica ssp' pensgĮaani'ca (Marsh.) G. N. Mil_
hoļzk. 2: 826' l9l2.
ler
Krüssm. Hanclb. Laubgeh' 1:459. ļ960. _- fcegķ lauņeņgķtü (a. se.ne-

Huri). ( l84. joon.)
võraga puu.
h' Kuni 12 m (kodumaaļ kuni 2l m) kõrgune laimunajahelehaļlid
või
Tüve läbimõõt kuni 32 cm (kodumaal kuni l00 cm). Võrsed

pruunikad, paljad. Pungacl roostepruunikad, tihedaļt lühikarvased. Lehed
Ļoosnevad ģ-i tgl suiglehekesest; lehekesed laielliptilised kuni süstjad,
terava tipu ja kiilja alusega, a1usel terved, kõrgemal ebaühtlaselt saagja
servaga''p.äIt ereiohelised, nõrgalt ļäikivad, paljad, alt veidi heledamad,
rooduįel įrõredaļt karvased või paljad,5-l0 (18) cm pikad ja 2_7 (9) cm

|

ĮanceoĮ'ata (lad. k.)
2.ļ+

-* lantsetļas, botaanilises terminoloogias

-

süstjas
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a

d
l84. joon. Roheline saar (Fraxinus tanceoĮata): a _ leht'
ü
võrse emasõisĪkutegā, C
võrse isasõis;kutega, d-

-

-

vili.

laiad, lühikesteļ rootsukestel; leheroots poolruljas, paljas või rrõrgalt kar-

vane. Õied ühesugulised, õiekroonita; isasõied 2 tolmuka ja sügavalt neljajaguse tupega, koondunud ļühikesteks kimpudeks; emasõied pikkades hõre_

dates pööristes, koosnevad emakast ja nõrgalt ļõhestunud tupest; õisikrrd paljad. Tiibvili süstjas, ümara või terava tipuga, 2-5 cm pikk, kurri
0,5 cm lai; tiib laskub pähklikese keskkohani või aļuseni; pähklike kumer'
pruunikaS' vaba tiįvaosaga peaaegu ühepikkune.
Õitseb mais; viĮi valmib Septembris.
Rolreline Saar-on meįl võrdlemisi külmakindel. Külmakahjustusi esineb
sagedamini noortel taimedel, vanematel isenditel külmuvad ühe või kahe
vįimase aasta võrsed vaid kõige karminrateļ talvedel. Meil on see liik senį
vähe ļevinud
- konstateeritud Tusti pargis, Järvseljal, Raadil ja Luual
metsamajandustehnikumi dendraariumis, Tartu ja Tallinna botaanikaaias
jm.; kokku kümmekond leiukohta. Esineb peamiselt nooremate puudena;
suurima kõrgusega on Tusti pargis. Õitseb ja kannab vilja.
ÜIdlevik. Põhja_Ameerikas _ Maine'ist Floridani lõunas ja Ķaljumägt:deni läänes. Kasvab jõeor'gudes ja mäenõlvadel.
Majanduslik tähtsus. Roheline saar oma sihvaka tüve, tiheda võra ja
pisut läikiva lehestįkuga mõjub õige dekoratiivselt. Kuna ta on suhteliseĮt
põuakindel, muļlastiku suhtes vähenõudlik ning linnatingimustes vastupidavam kuį teised saare liigid, väärib ta haljastamisel senisest palju suuremaį täheleparru. Sobib kasvatamiseks parkides üksikasetuses, rįihmįįi
või alleena.
Rohelįse saare vastupidavat ja elastset puitu kasutatakse mööbļitöõstuses, laevaehituses, põllutööriistade valmistamisel jne'
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Fraxįnus pennsųĮuanį.ca| Marsh. Arb. Am.
Pensilvaania saar
95. l785; Schneid. Handb. Laubholzk. 2: B25. l9l2; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt"
Eur' 5 (3): 1922' |927,in textu; Math' Dendrol' 643' 1934; Rehd' Man' cuļt"
trees a. shrubs, ed. 2' 77|' |949; Vassilj. in Fl. URSS t8: 49l. 1952; Pēt.
in Latv. fļ.4: 66. 1959; Krüssm. Handb. Laubgeh' l:457,l960. - F. pubesF'. oįrįdis Michx. fiļ. Hist. arb"
cens Lam. Encycl. mėth" 2: 54B. 1786.
forest. Am. Sept.3: l15. l8l3. tab. l0, p.p. -_ F. americana ssp' pennsgĮaanįca (Marsh.) Waesmaeļ in Bull' Soc. Bot. Belg. 3l: l09. lB92. - fceH:,
neHcLrnbsancķk1ü. (l85. joon.)
ebakorrapärase,
h. Kuni 23 m (kodumaal kuni 25 m) kõrgune,75tihti
(kodumaal kurri
cm
Iaia įol ühekülgse võraga puu. Tüve ļäbimõõt kuni
200 cm) . Võrsecl pruunikashallid, vi1tjaskarvased, valkjaie lõvedega"
Pungad punakas_ või helepruunid, karvased' Lehed koosnevad 5_7 (9}
sulgīehekesest; lehekesed istuvad või lühikestel (3_6 mm) rootsukestel,
pikiikmunajad või süstjad, 4-14 cm pikad ja 2-4 (B) cm laiad, pikkamööda aheneva tipuga, kiilja või ümara alusega, saagja või terve Servaga,
pealt tume_ või kolļakasrohelised, algul karvased' hiljem paljad, alt haļļi_

A2.

b

a
C

d
t85.'joon' Pensiļvaania saar {Fraxinus pennsųlua'
nīcaJ:

l

a

leht, b _ võrse emasõisikutega,
võrse isasõisikutega, d * vili'

_

pennsgĮoanĮca (lac). k')

-

c*

pensilvaania, Pennsylvanias kasval'

373

kasrohelised, püsivalt karvased (elriĮi roodudel); leheroots karvane. Õied
ühesugulised, kroonita; isasõied koosnevad tupest ja 2 tolmukast, emasja emakast' Õisikud karvased, muus oSaS sarnased eelmise
õied
- tupest Tiibvili
liigi õisikutega.
3-7 cm pikk ja 0,5-l,2 cm lai, piklik-elliptiline;
tiib ļaskub tavaliselt vaid pähklikese tipuosani, harvemini aluseni; pähklike

on tiivast tunduvaļt

ļühem.

Õitseb mais; vili valmib septembris.
Pensilvaania saar on meil peaaegu täiestį külmaļ<indel' Võrsete külma.
kahjustusi esines vaid 1939/40. a. karnril talveļ, l955/56. ja l962/63. a.
talvel neid ei täheldatud. Mõnikord tekib aga tüvel külmaļõhesid. Vane_
matel puudel esineb sageli okste ja ladva kuivamist, mis on tõenäoliseĮį
tingitucl liigi vähesest vastupidavusest mulla kuivusele ja tihkusele ning
suitsu ja gaaside mõjule. Tööstuspiirkondades (näit. Kohtla_Järvel) tähel_
datakse įal lta ļehtede kolletumist ja deformeerumist. Introdutseeritud saarlļiikidest on pensiĮvaania saar meil kõige laialdasemalt levinud. on üsna
sage nii maaparl<ides kui ļ<a iinnade (eriti Valga, Narva ja Pärnu) haljasaladel. Suhteļiselt rohkem on teda kultiveeritud vabariigi idapoolses osas.
Pensilvaania saart on meil ka metsakuļiuuri viicįud. A. Ilvese (1956) andmeiļ leidub 60-70_aastasi kultuure Ķaarepere, Ęeiu ja Õisu metskonnas"
A. ordi (l95B) andmeil oli Pärnu metsamajandi Reiu metskonnas l,6_hektarisel pirrdalal asuvas 60-aastases kultuuris puude keskmine kõrgus l6,5 m'
tüvede keskmine diameeter 2t,4 crn ja tagavara I97 tmlha. Puistu Seemne_
kandvus on rahuļdav' Seemne kvaliteet hea. Nooremaid pensilvaania saare
kuļtuure leidub Tähtvere, Audru, Reiu ja Tõstamaa metskonnas; nende sei_
sund on hea. Parkides kasvavad isendicl õitsevad ja viljuvad rikl<aliktrlt;
suurim neist asub Laatre pargis.
Üldlevik. Põhja_Ameerikas
lrļoridani ļõunas nirrg Dakota
- Kanadasi
ja Montanani läänes' Kasvab tavaļiseļt
viljakatel mr-rldadel jõeorgudes ja
järvede
ja
-kallastel,
soode ääres.
Majanduslik tähtsus. Pensilvaania saare įuit orr võrdlemisi tihke, raske,
į<õva, kuid habras ja vähem hinnatud ļ<ui hariliku saare puit; sobib vineeri
ja tisleritoodete valmistamiseks. Kuna see liik kasvab meil võrdlemisi kii_
resti ja hästi ning on mõnes mõttes isegi külmakiņdļanr kui harilik saar
(pungad puhkevad tal veidi hiljem), vääriks ta meil ļaialdasemat metsan.
duslikesse ļ<atse_tootnriskultuuridesse viimist.
Pensilvaania saart võib edukaļt kasvatada rohelise vööndi metsades
ja metsaparkides, rajades temast väiļ<semaid massiive. Maa-asulate parki_
des sobib ta kasvatamiseks üksikasetuses, rühmiti võį alleena. Linnades
aga ei oļe otstarbekohane teda ļ<asvatada.
Peale tüüpvormi (I. pennsgĮaanlco) esinevad Eestis veel järgmised:

Ī. aįbo-marginata hort. (f. argenteo-marginata hort.) __ valgeservaliste

lehekestega vorm; esineb 1'aĮlinnas (kõrgus kuni t4 m), 'lartus, Paides,
Valgas, Haapsalus, Pärnus, Mooste, Vaeküla, Polli, Soodla, Vastse-Nursi
pargis, Järvseljal jm., kokku ligi 20 leiukohta; viljub; ühel ja samal puttl
esineb tihti nii valgeservaliste kui ka normaalsete lehtedega oksi;
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Ī. aucubaefoĮia (Jaeg') Rehd. - lehekesed koiļaste täppide ja.iaiku_
,dega. Konstateeritud .Tallinnas, Raadi dendraariu,mis, Maidla, Partsi,
Va-sįse-Antsla' Poļii, Tilsi pargis (i<õrgus l8,5 m) jm., kokku kümmekonrl
,leiukohta. ViĮjub. Suve algul on täpid ja laigud tavaliselt vähemärgatavad'
Mõlemat vormi kasvatatakse peamiselt üksikasetuses. Külmakindluselt ei
.erine nad ..o.luliselt põhivormist.
sektsioon Fraxįnus.-BumeĮįoįdes (Endl.) Vassilj. in Fl. URSS 18;
_- oied
Subsect. Bwnelįoįdes Endl. Gen' pl. 573. ļ836-1Įj40.
4g2. |g52.
'i'
,õiekatteta, ühe- või mõlemasugulised.

2.

Mandžuuria saar : Fraxįnus mandscļturlco 1 Ęupr' in Bull. Acad.
,Pėtersb. l5: 37t. lB57; Schneid. Handb. Laubholzk' 2: B27. l9l2; Rehd.
Man. cult. trees a. shrubs, ed. 2. 773. 1949; Vassilj. irr Fl. URSS 18: 492.
F'. nigra var. m'andscltu'
t952; Krüssm. Handb' Laubgeh' l: 456. 1960.

A 3.

-

C

a

b

į86. joon. MandŽuuria saar (Ī'raxinus mandschurica\: a -_ leht, Õ
emasõis, d

I

_

isasõis,

mandschurįca (lad' k,)

-

e_

võrse mõlemasugulise õisikuga,

-

f-

osa lehest, c
vili'

_

mandžuuria, Mandžuttrias kasvav

:ļ?5

rica (Rupr.) Lingelsh. in Engl. Bot.

.lahrb. 40 (2):223. lg07.
F. SįeboĻ
- MaIrbĮI)Kyįrdįarla Shir. Ic. ess. Īor. Jap.2: tab.6l. fig. l4-26. l908.
fceul
crcuü. (l86. joon.)
h. Kuni 9 m (kodumaal kuni 35 m) kõrgune sirge sammasja tür,eg*
ja kõrgelt algava ümara hõreda võraga puu. Tüve läbimõõt kuni l0 cm
(kodumaal kuni l00, harva kuni 200 cm). Korp helepruun või -hall, tihe_
date peente madalate rõmedega juba noorena. Võrsed ja noored oksa,l
ümaralt neljakandilised, tumekoļlased või pruunikad valkjate_ Įõvedega"
Pungad mustad, mustjas_ või tumepruunid, paljad. Lehtede sulglehekesec,
arvult (7) 9-ll, piklikmunajad kuni süstjad,5-Į2 cm pikad ja 3-5 crn
Iaiad, väga lühikeste rootsukestega või istuvad, peensaagja servaga, kiilja
alusega, pikkanrõöda aheneva tipuga; pealt sügavrohelised, alt heļe- või
sinakasrolrelised, roodudel sirgete valkjate või roostepruunide karvadega.
Leheroots punakas, lchekesepzraridc kinnituskohtadel roostepruunid karvatutid või -rõngad. Lehed puhkevad pärast õitsemist. oied ühe- või mõlema.
suguiised, õiekatteta; isasõied koosnevad 2 tolmul<ast ja on koondunud
lühikesteks kimpudeks; enrasõierļ koosnevad emaļ<ast ja on koondunu,1
pöörisjateks õisikuteks; mõiemasugulised õied koosnevad 2 tolrrrukast ja
l emakast. Tiibviļi kitsas, piklik-äraspidimunajas või piklik-elliptiline, 3_
3,5 cm pikk ja kuni 0'8 cm lai, tömbi, terava, ümara, harvemini pügaldu_
nud tipuga; pähklike on poole tiiva pikkune.
Õitseb mais; vili valrnib septembris-oktoobris'
Mandžuuria saar on meiļ üldiselt talvekindel, kuid mõneļ aastal kahJustavad hiliskülmad ta võrseid ja lehti. Sellest hoolimata võib ta meiļ
küllaļtki edukalt kasvada. Seni on aga See liik meil veel vähe levinurl
(veidi vähem kui roheline saar), esinedes nooremate puudena Luual meį_
samajandustehnikumi dendraariumis, Ķaagjärve ja Kuie pargis, Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee haljasaladel, Tallinna botaanikaaias jm. Suurimad isendid kasvavad Järvseljal. F. Bergi (1924) andmeil on see liik
valem esinenud Sangastes. Õitseb ja kannab vilja.
Üldlevik. NSV Liidus Ķaug-Idas (Primorje krai, Sahhalin). Korea pool_
saarel; Kirde-Hiinas, Jaapanis. Kasvab jõeorgudes värsketeļ sügavatel
vjĻakate1 alluviaalmuļdadel"
Majanduslik tähtsus. Mandžuuria Saare kolĮakaspruun, kõva, sitke,
elastne, tihke puit on väga väärtuslik ja leiab kasutamist põllumajandus_
ļike mehhanismide, vaguniie ja Iennukite ehitamisel, mööbli-, parketi_ .įa
vineeritööstuses jne.; on kõrge kütteväärtusega. Koort ja seemneid kasu_
tatakse meditsiinis, koort ka nahaparkimisel ja .-värvimisel (annab musįi,
Ja siniseid värvitoone). Lehed ja võrsed on hea loomasööt' Mandžuuria
saaf on hinnatud l<a ilupuuna -_ sobib kasvatamiseks üksikasetuses, rüh-

miti ja

alleena.

4' tlarilik

saaf
Fraxinus excelsįor,L.Sp.pl. 1057. 1753; Wied' et
phan.
Web. Beschr.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 5. 1852; Schneid. Handįr.

'
3Ī6

exceĮsįor (lad. k')

--

ltõrgem; kesltvõrre sõnast excel.srrs

_

kõrge.

a

f

I

#

b

ųp,

(.

Ņ@
tte

l87. joon. Harilik saar (FraxĮnus exceĮsior):

mõlemasugulise õisikuga, c

isasõis,

_

a - leht, Ö -_ võrse
_ emasõis, e *

mõlemasuguline õis, d

f _- viljad' g

--- lõhenentrd

vili

seemįįega.

Laubholzk. 2: 826' l912; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): 1926' 1927;
Rehd. Man. cult. trees a. shrubs, ed. 2.773. 1949; Vassilj. in Fl. URSS t8:
495. 1952; Pēt. ni Latv. fl. 4: 65. 1959; Krüssnr. Handb. Laubgeh' 4: 454^
R. gltcoxuü' (l87. joon.)
l960.
- flcegķ30oõllķHosenIļltü,
m (väljaspool meie vabariiki kuni 45 m) kõrgune puu,
h.Kuni
tüve läbimõõduga kuni l80 cm. Võra algul piklikmunajas, hiljem kõrgelt
algav, ümar, koosneb jämedatest, võrdļemisi hõredatest lookjatest okstest
ja jämedatest ülespoole suunduvatest võrsetest. Tüve koor noortel puud,_'l
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rohekashall, sile, vanemateļ tekib hall või tumehall kor'rapāraste tihedate
rõmedega korp. Võrsed helehallid või rohekad, paljad, hajusate valkjate
lõvedega; lehearmid poolkuujad, tihti reljeefsed, hobuserauakujulise juhtkimpude jäljendiga. Pungad mustad peente täpikestega; ladvapungad suured, munajad, külgedelt kokku surutud, teravatipLrlised; külgptrngad väiksemad, ümarad; pungasoomused tipmises oSaS pruuniripsmelised. Lehed
ļ<oosnevad 1l (7-l5) lehekesest; lehekesed piklik-elliptilised, -munajad,
-äraspidimunajad või süstjad,4_-9 (l2) cm pikad ja |,5-4 cm laiad, istuvad või peaaegu istuvad, teravatipulised, ebaühtlaselt (harva kaheli_)
saagja servaga, kiilja terveservalise alusega, pealt paljad, tumerohelised,
sügaval asetseva keskrooga, alt heļe- või sinakasrohelised, reljeelsete valk_
jate roodudega, mis basaaļosas on kaetud käharate pruurrikate või valgete
karvadega. Leheroots poolümar, renjas, pealt kaetud pruunikate või valgete
karvadega. Lehed puhkevad pärast õitsemist, sügisel muutuvad kolļaseks
või pruunikasloheliseks või varisevad osalt roheļistena. Pöörisjad' 412 cn pikkused õisiļ<ud arenevad külgmistest õiepungadest eelmise aasįa
võrseteļ. oied ühe- või rnõlemasugulised, õiekatteta; mõlemasugulised õiecl
koosnevad emakast ja 2 tolmukast; emasõites on tolmukad pooleldi arenenud või puuduvad; isasõied koosnevad ainuĮt 2 toļmukast ja on koondunud ļühiļ<esteks kimpudeks; emakasuudmed ja tolmukapeaci turnevioļet_
sed. ]'iibvili süstjas või piklik_elliptiline, 3,5-4,5 cm pikk ja 0,7-| cm ļai,
pruun või määrdunudpruun, terava, ümara või pügaldunud tipuga; pähk_
like ļame, vaoline, pikkuselt võrdne või peaaegu võrdne tiibvilja poole
pikkusega.
Õitseb mais, viljad valmivad septembris, massiliselt varisevad aga alles
järgmisel kevadel.
Hariļik Saaf on nreil looduslikult ļevinud peamiselt Lõuna- ja Kesk_
Eestis, välrem leidub teda Lääne_ ja Põhja_Eestis; peaaegu täielikult purrdub ta vabariigi loode- ja kaguosas. Saare enamusega puistud on meįĮ
Ievinud väil<este, 0,5-20_hektariste aladena teiste puistute vahel, Į<us_
juures puhtsaarikud on väga haruldased (esinevad peamiselt Lõuna_Eestis
ja põhjaranniku kiindi at1). Saare enamusega puistute üldpindala on
526 ha (0,A8% riigimetsafondist), teiste puuliikide enamusega puistuis
esineb hariļik saar umb. 6000 ha suurusel pindalal. Koos saarega esinevad
tavaliselt kuusk, haab, kask ja sanglepp, harvernini jalakas, vaher ja tamm.
Üksikpuudena on saar levinud puisniitudeļ umb. 4000 ha suurusel pindalal. Küpsete ja üleseisnud saarepuistute keskmine tagavara on 350 tmlha.
Hariļik saar eelistab viljakaid niiskeid alasid, kuid kasvab hästi ka kuive_
matel, kuid lubjarikasteļ kasvukohtadel' kus muļd on külļalt huumusrikas
(näit. Saaremaal). Eriti sügavaicĮ muldi ta ei vaja, sest juurestik on tal
võrdļemisi maapinna1ähedane.
Harilik Saar on meie spontaanses dendrofļooras üks madalama küļmakindlusega liike. Hiliskülņacl hävitavad tilrti ta õisi ja tõusmeid ning kah_
justavad mõnikord ka järell<asvu. Väga karmidel taĮvedel võivad noored'
eriti vegetatiivse tekkega isendid isegi hukkuda, vanematel puudel aga
võrsetipud külmuda. Krrni l0 aasta vanuseni taļrrb ta r,,arjtl, seejärel aga
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-Īnuutub VaļguseilõLrdlikuks. Kur-ra

liariļik saar on

ļ<iire kasvuga, on teda

rneil nrõnel pool ka metsaļruļtuuri viidud (näit. Kaarepere ja Karksi mets_
konnas jm.). Rohkesti on teda kasvatatud ilupuuna nii linna- kui ka maa
parkides, samuti taļudes õuepuuna (eriti Saaremaal). Üksikult kasvades
saavutab lrariļil< saar meil märkimisväärseid mõõtmeid. Üks jämedamaid
eksemplare kasvab Pärsti pargis.
Seemneaastad korduvad hariļikuļ saarel 2 või 3 aasta tagant. Seemned
on kõrge idanemisvõimega. Puistutes täheldatakse Sageli rikkalikku isekülvi. Hästi uueneb harilik saar ka kännuvõsudest.
Üļdlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Kaukaasias. Lääne-Euroopas, Vatre_
meremaadel, Väike-Aasias'
lVĪajanduslik tähtsus. HariĮiku saare ilusa tekstuuriga, võt'dlemisi raske,
kõva, sitke ja elastne puit on kõrgelt hinnatud vagunite, lennukite ja põllu_
'majanduslike mehhanismide ehitamisel, mööblitööstuses, vankrite, regede,
spordiriistade, treitrrd esemete jne. valmistamisel; on kõrge kütteväärtusega. Koort, seemneid ja lehti kasutatakse meditsiinis (seemned sisaldavad
Bl- ja C-vitamiini), koort ka nahaparkimiseļ ning musta, pruuni ja sinise
värvi saamiseks. Noori vilju võib marineeritult toiduks tarvitada. Lehti ja
noori võrseid söödetakse mõneĮ pool (rräit. Lääne-Eestis) lammastele.
Meil on hari1ik saar kui kiirekasvuline ja väärtrrsliku puiduga liik peamiselt metsanrajandusliku tähtsusega. Sirge tüve ja i1usa ažuurse võra
tõttu sobib ta ka haljasaiadele. Puuduseks on aga lehtede hiline puhkemine
ja varane varisemine, võimsa juuresüsteemi kurnav mõju läheduses kas_
vavatele puudele ja põõsasteļe, väl-rene vastupidavus suitsuļe, gaasidele
ning kuivale tihkenenud pinnasele; selle tõttu hakkab tal linnatingimustes
latv varakult kuivama. Hariliku saare kasvatamine on perspektiivsem maaparkides, kus tast võib moodustada rührri ja alleesid; meeldivalt mõjub
ta ka suurte iiksikpuudena muruplatsidel. Looaladel väärib harilik saar
tähelepanr-r kui maanteede įįmbr'use haljastamiseks sobiv puuliik.

Hariļiku Saare vormidest esinevad peale L exceįsįor'i Eestis järgmised:
Ī' aurea (Pers.) Scheļļe - nõrgakasvuline kolļaste võrsete, ļ<evadel
kollakasroheliste, hiljem koļlaste lehtedega vornl; esineb Järvseljzrl 1,l rt
kõrguse põõsana; J. Klinge (lBs3) andmeil on teda Varem kasvatatud ka
Tarįus ja Tallinnas;
Ī' diaersifoĮia (Ait.) Lingelsh. (Ī, rttonophųĮlu DesĪ., Ī' sīmpĮicifoĮia
willd.) __ lihtļehine vorm (osa Įehti võivad olļa ka kolmetised); esitreb
Voltveti, Räpina ja Pööravere pargis, KohtĮa-Järvel, Järvseljal, Põltsamaa
keskkooli dendraariumis ja Taļļinna botaarrikaaias; ilusaim on Põltsamaa
kõrgus 9 m; kannab vilja; varem on Seda vormi konstateeritud
isend
ka Raadi pargis (Lepik, l925), Mõisal<üļas' Poļli ja Laatre pargis (Rühl'
1926) ning Tartu botaanikaaias (Lippmaa, 1937);
Ī. nana (Pers.) Lingelsh. (Ī. gĮobosa hort.) _- tiheda ümara võra ja
väga väikeste lehekestega kääbusvorm; J. Klinge (l8B3) andmeiļ on varem
esinenud Tartus, käesoļeval ajal leidub üksikuid tüvipuukesi Räpina par"
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gis, Raadi dendraariumis, Järvseljal, Luual metsamajandustehnikumi purtkoolis jm.; on saavutanud kuni 2,5 m kõrguse, kasvab aeglaselt, ei õitse;
esineb võrdļemisi sageli linnaĪ. pendtūa (Ait.) Scheļle
- leinavorm,
ja maaparkides, aeclades ja l<alrnistuil;
kasvab kuni l0 m kõrgeks, õitseb
ja viljub.
Nimetatud vortnid on vähem külniakindlad ļ<rri põhivorm
- karmimatel talverįeļ kannatavad rreil ļ<uni ļ<olme aastased võrsed.
Ķirjandrrses ļeidrrb andnreid veel järgmise vormi esinemise kohta Eestis (Į<äesoleval

ajal seda konstatcerida ci

õrrnestuntrd):

l. argenteo-uarieguta (West.) Schelle _ valgekirjude lehtedega vorm. E. Lundstrõml
(l92l) andmeil on esinettud Tartus ja l(riimani pargis, A. Rühli (l926) andmeil Pär'nus
ja Polli pargis ning E. Viįroki (l930) andmeil Tallinnas.

Vähese arvu isenditega on Eestis esindatud järgmised saareliigid.
Ameerika saar

Fraxįnus americana L.

Pärit Põhja-Ameerika

kesi<-

ja idaosast. Varem- levinud afvamus, et see- ļiik esineb Eestis võrdlemisi
sageli, ei pea paika, sest selle nime all on meiļ kultiveeritud peamiselt
pensilvaania (harva ka rohelist) saart. Käesoleval ajal esineb ameerika
saar teadaolevaļt vaid noorte isenditena Tallinna botaanikaaias. Külma
all ei ole seni kannatanud. Peale tüüpteisendivar. amerįcana esineb meil l<a
var. įugĮandifoĮia (Lam') D. J. Browne _- lehekesed enam või vähem
saagja või täkilise Servaga (mitte terveservaļised), pealt vähem läikivad,
aļt karvased ja vähem sinakad kui põhiteisendįl' Pärit liigi areaali põhja'

osast. Järvseljal kasvab mitu kuni 5 m kõrgust külmakindlat isendit; nende

õitsemist ei ole seni täheļdatud'

I-auskarvane Saaf -_ Fraxįnus ltoįotrįcha Koehne.
- Pärit Balkanilt.
Haruļdane liik, Esirreb noorte taimedena Tallinna botaanikaaias. Karmi'
del įalvedeļ l962/63 ja l965/66 külmLrsid taimed lumepiirini, kuid hiljent
taastusid; nende kõrgus on nüüd kuni 2 m.

Oregoni Saar _' Fraxįnus oregona, Nutt.
Pärit Põhja-Ameerikast.
Meil väga vähe levinud
on esindatud Toila-oru pargis (kõrgus 2 m\"
Põltsamaa kesļ<kooli dendraariumis ja Tartu botaanikaaias. Varem on
esinenud ka Järvseljal (Michelson, l950) ja Raadi dendraariumis. oregoni saar on meil võrdlemisi külmahell; karmimateļ talvedel külmub tugehävivad ka suuremad oksad; selle tõttu jääb meil põõsa_
vasti tagasi
ja
kuįuliseks
ei õitse
Õissaar -- Fraxįnus ornus L. _ Pärit Taga_Kaukaasiast, Kesk- ja
Lõuna-Euroopast, Väike_Aasiast. Esineb 0,5-i m kõrguste isenditena
Põļtsamaa keskkooli ja Raadi dendraariumis, Räpina pargis, Pataste algkooļi aias, Tartu ja 'lallinna boįaarrikaaias ning viimase katsepunktis
Saaremaal (Audakul), kus ta kõrgus on l,2 m. J. Klinge (lBB3) andmeiļ
on varem esinenud ka Vana-Vigalas. on meil osutunud külmaliellaks .-*
mandriļ kannatavad taļ įavaļistel talvedel viimase aasta võrsed, l<armimatel talvedel aga külmub lumepiirini või isegi maapinnani. Sellest hoolimata on Raadil püsinud juba umbes 35 aastat. Mõnevõrra vähem kanna-
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tab ta Saaremaal
- l965/66. a. karntiļ talveļ külrnus lumepiirini vaid osa
võrseist. Põhiteisendi var. ornus'e kõrvaļ esineb
laielliptiliste või ünrar-äraspidimunajate lehevat' rotundif olia' Ten.
Järvseljal'
teisend.
Esineb
kestega
Kuusrrõmmel, Raadi dendraariumis ja.
Į-uual metsamajandustehnikumi taimeaias" on niisama külmahelį kui
põhiteisend ega ületa kusagil l m kõrgust.

Sogdi saar
- Fraxinus sogdiana Bunge. - Pärit Kesk-Aasiast. Meil
haruldane. on esindatud noorte isenditega Tallirrna botaanil<aaias (kõrgus kuni 0,6 m) ja viimase katsepunktis Saaremaal (kõrgus kuni l,3 m).
Varem on esinenud ļ<a Tartu botaanil<a,aias (Klinge' lB83). l962/63. a.
karmil talvel külmusid taimed Tallinnas lumepiirini, l<uid hiljem taastusid. l965l66. a' talvel kannatasid vähem. Saaremaaļ on seni täheldatud
viimase aasta võrsete või ainuļt nende tippude küįmumist.
Nokjalehine saar
Fraxįnus rhgnchophgįįa Hance. _ Pärit KaugIdast, I-liinast, Korea poolsaarelt ja Jaapanist. FIarva esinev liik. Noori
taįmi leidub Luual metsamajandustehnikumi dendraat'iumis' Tallįnna
hotaanikaaias (kõrgus kuni l,2 m) ja viimase katsepunl<tis Saaremaal.
]'allinnas küļmus l965/66. a. karmil talveļ enamik isencļeist lumepiirini,
kuid hiljem taastus. Mõnel kevadel orr lehti kahjustarrud hiliskülm. Saaremaal on taimed seni püsinud täiesti tervetena.
Peale ecspool nirnetatud liikide on meil J. Klinge (l8B3) andnrcil varcm kulįiveerįįud
veel jär'gmisi saareliike: jõgisaart _ F. potamophiĮa Herd. (Tartu botaanikaaias), teravaviljalist saart
F. oxgcurpa Willd. (Tartu botaanikaaias ja Tallinnas), ahtalehist saart
F. angustifoĮįa- Yahl (Tartu botaanĮkaaias), karoliina saart
F. caroįįttitttt'l Mill. (Tartu
botaanikaaias), Wįlldenow' saart
- F. obĮiqua Tausch (Tallinnas). A. Mathiesen (l93Į)
maįnib ka ümaralehise Sįļare
F. rotutldįfoĮia MilĮ. ja karvas,:roodse sililre _ F. pubineruis Blume esincmist Tartu botaanikaaias.
A' Micheļsoni (ļ9,'-,0) lrnrjmcil on ümaraįehįne
saar esinenttd ka Poļli pargis. A. Vaga (l950) andmeil on'farttIs kasvltatud vecĮ musta
saart _ F' nĮgra Marsh. ja sametjat saart _ F. ueįutįna Tort.

2.

perekond forsüütįa

ForsųthįaI Yah|

Vahl, Enum. pl. -l: 39.

1804.

Heįtlehised vastakute lehteclega põõsad. Võrsed ja oksad iavaliselt pat_
jad, õõnsad või kilejatest põikvaheseintest koosneva säsiga. Pungad mitme
soomusega, mis asetsevad katusekivide taolįselį. Lehed terved või jagused
lihtlehed või kolmetised liitlehed, saagja või terve servaga. Õied l-3_
(6-) kaupa, raolised, mitme paari I<andelehtedega, koĮļased; õ;tscmine algab
enne lehtede puhkemist. Tupp sügavalt neljajagur-.e; õieiiroon (l'5) 2-4
(6) cm läbimõõdus, lühikese kellukja putke ja 4 suuie piklil<u tipmega.
Tolmukaid 2, tolmukapead putkest veidi väĮjaulatuvad. Emir}<aS peenike,
tolmukatest pikem või ļühem, kahehõlmalise suudi:lega; Seemnealgmed

I

Nįmetatud inglase Wiļliam Forsyth'i (l737*lB04) järgi, lrel

toni botaanikaaia dįr'ektoriks ning on kirjutanud viljapuudest ja

oli t-ondonis Kensing-

nencle haigustest.
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Vili arvuliste tiivuļiste seemnetega.

rohkearvulised, rippuvad.

kahepesaline pikuti lõhenev kupar rohke*

Perekond hõļrnab 7 liiki; enamik neist on Įevinud Ida-Aasias, ükS Kagu_
Euroopas. NSV Liidus spontaanselt ei esine. Eestisse on introdutseeritud
5 liiki. Laialdasemalt levinrrd on tteįst kaks järgmist.

l.

Võrsete sõlmevahed õõnsad; lehed munajad kuni laimunajad
l. Looklev forsüütia Forsųthi.a suspensa (Thunb.) Vahl

-

Võrsete sõlmevahed täielikult või osaļiselt (sõlmede Įähedalt) kilejate
põikvaheseintega; lehed piklikmunajad kuni süstjad
Forsgthia \ intermedįa Zab.
2. Värdforsüütia

-

Looklev forsüütia _ Forsgthia Suspensa ' (Thunb.) Valrl, Enum.pl. l: 39. iB04; Schneid. Handb. Laubholzk' 2:77|. l912; Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt.-Eur. 5 (3): |904. |927; Math. Dendrol. 652. 1934; Rehd. Man. ctrļt.
trees a. shrubs, ed. 2. 775' Į949; Pēt. in Latv. fl' 4: 74. 1959; Zamj. in
Äep.ļ{ xycr. CCCP 5:434. 1960; Krüssm. Į-1andb. Laubgeh. 1: 44B. 1960. Sgringa SuSpensa Thunb. Fl. Japan. l9. |7B4. .' Lįla'c perpensa LamcBHcaIo-UĮal. (lBB. joon.)
Encycl' mėth. 3: 5l3. l7B8.
- Õopauuurl
ļ<uni 3 m kõrgune põõsas. oksad
kodumaal
meil
ka
oma
Nii
kui
h'
algusest peale või alles vanemal põõsal lookjalt alĮapainduvad, mõniļ<ord
juurduvad. Võrsed rrõrgalt neljakandilised, üheaastaselt oliivroļrelised või
nrunajad kuni lai_
rohekaspruunid; võrsete sõlmevahed õõnsad. Lehed
munajad jagunemata lihtļehed või (eriti pikkvõrsetel) kahe_ või kolme'
ja.gusecl ļihtļehed kuni kolmetised liitļehed,5-9 cm pikad ja 2,5-5 cm
laiad, saagja servaga (lehe tipuosa ja alus enamasti terveservalised),
terava tipu ja ļaikiilja või ümara alusega; roots kuni l,5 cm pikk. Õied
enamasti l- või 2-kaupa, kuldkollased, kuni 2,5 cm pikad. Tupe tipmed
piklikud, õiekrooni putkega peaaegu ühepikkused; õiekrooni tipmed pikad,
kellukja seisuga või haravil. Kupar kitsasmunajas, l,5 cm pikk, külgedeit
kergelt kokku surutud, näsakestega kaetud.
oitseb aprillis--mais, enne ļehtede puhkemist.
Lookļev forsüütia on meil üldiseļt osutunud võrdlemisi küļmahelļaks"
Tavalisteļ talvedel kannatavad taļ küll ainult viimase aasta võrsed või
nencįe tipud (neecį taastuvad l<iiresti, õitsemist see palju ei mõjusta), kuid
karmidel taļvedel võib ta külmuda kuni maapinnani (näit. 1939/40. a. talvel Tartus). Tunduvaid külmakahjustusi esines tal ka l955/56. ja |962163. a.
karmil talveļ. Pärast tagasilõikamist taastub ta aga peagi. Mõnel pool
(peamiselt Taļlinna haljasaladel) leiclub siiski ka isendeid, mis talvituvarļ
tavaliselt kahjustusteta ja õitsevad küllalt rikkalikuļt ka pärast karme
talvesid.
.Seda liiki on varem võrdlemisi rohkesti levitanud ülikooli õppe- ja katsemetskond. Siiski ei ole ta meil praegu kuigi sage; esineb rohkem linnade
haljasala<lcl ja aedades, kuid ka mõnedes maaparkides (Kehtna, Räpina,.

A l.

'1'
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suspēnsa (lad. k'}

-

rippuv; lookjalt allapaindunud okste jār-gi.

a

b

d
c
188. joon.

Looklev forsįiütia (Forsgthia suspensa): a _ lehed, ä
(lühikese emakaga vorm), d -- vili.

_

õis, c

õis pikilõikes

-

Toila-oru' Polli, Taagepera' Väimela jne.). Suurimad eksemplarid asuvad
Tallinnas. Õitseb (rikkalikumalt pehmele talvele järgneval kevadel), kuid
viljub väga harva ja vähesel māäral.
Ü|dlevik. Põhja_ ja Kesk_Hiinas; kasvab mäenõlvadel.
Majanduslik tähtsus. Varase õitsemise ja linnatingimustes vastupidavuse tõttu väärtuslik ilupõõsas. Eriti efektselt mõjub rühmiti muruplatsidel
ja puurühmade palistusena. Sobib ka nõlvakute kaunistamiseks ja laiemate
bordüüride moodustamiseks. Kasutatakse ka ajatamiseks.
Lookļev forsüütia on meiļ esindatud teisenditega:
var. Fortunei (I-indl') Rehd.
- tugeva kasvuga, algul püstjate ja alles

'
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vanenlaļt allapainduvate okstega teisend; ļehed munajad, sageli (eriti pikkvõrsetel) kahe_ või kolmejagused ļihįlehed või kolmetised liitlehed; õied
enamastį l- või 2-kaupa, õieputk 5 mm pikk, krooni tipmed kitsad, tavali_
selt keerdunud ja haravil, õieraag 5-l5 mm pikk; pärit Hiinast; suurern
osa meil esinevaist isendeist kuulub sellesse teisendisse;
var. Sįeboldįį Zab. _ väga peente, juba noorelt allapainduvate, sageli
įamanduvate ja tipus juurduvate okstega teisend; lehed munajad või lai_
munajad, enamasti lihtsad, jagunemata; õied enamasti ühekaupa, õieputk
7 rnm pikk, neel avar, punakate triipudega, krooni tipmed laiad, lamedad,
algul kellukja seisuga, õieraag kunį 20 mm pikk; introdutseeritud Jaapa"
nist, kus esineb ainult kultuuris; meil eelmisest teisendist tunduvalt vähem
levinud; õitseb vähem, kuid on iļusama haabitusega kui var. Fortuneį'

A2.

Värdforsüįitia

- Forsųthia\

intermediaI Zab, in Gartenfl. 34:

36. lBBS; Math. Dendrol.653. 1934; Rehd. Man. cult. trees a. shrubs, ed.2.
v76, |949;Zamj. in Äep. Iļ KycT. CccP 5: 433. 1960; Krüssm. Handb. Laub-

a
l89. joon. Värdiorsüütia

ļ
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įntermedia (lad. k.)

_

b

(ForsgthiaX įntermedia): a ._ osa võrsest (orig')'

Ö_õied,e_vilį.

vahepealne, vahelmine

geh. l: 446. 1960. * F.'įntertnedįa dįuarįcata Koehne irr Spaeth's Kataį'
l$99_l900. * ,įĘ". suspensa (Thuņb':) Vahl l F. atrįdįssįm'a Lind|. -Schneid. Handb. Laubholzk. 2: 770. l9l2; Hegi, Illustr. FI. Mitt.'Eur. 5
(3): ļ904. |927: Pēt. in Latv. fl. 4: 76. 1959. <Dopenųul cpeÄrlfg.
(189. joon.)

h. Kuni 2 rn (väljaspooļ Eestit kuni 3 m) kõrgune püstjate või alla_
painduvate okstega põõsas. Võrsed oliivkollased, nende sõļņevahed täieļikuļt või osaiiselt (sõlrnede läheclalt) kilejate põikvaheseiptega. Lehed
piklikmunajad kLrni _süstjad, B-l2 cm pikad, pikkvõrsetel mõnikorcį kahevõi kolmejagused või tervete ja jaguste vahepealsed; leheserv alusest kuni
€a l/g l<õrguseni terve, kõrgemal jämesaagjas. Õied sügavkollased, tava'
liseļt 2_ või 3-kaupa; tupp õiekrooni putkest ļühem, tupe tipmed elliptilised;
emakakaeļ pikk. Kupar kitsasmunajas, näsakestega kaetud.
'Oitseb aprillis-mais, enne lehtede puhkemist.
Tavaļisteļ talvedeļ kannatab vähe, kuicl Suurema pakase puhul esinevad
niisama tugevad kahjustused kui lookleval forsüütiaļ. Näi,teks l955/56. a.
taļveļ külmus ta Tartus lumepiirini, kuid hiljem taastus peagi. Meil on see
tiik pisut vähem ļevinud kui lookļev forsüütia. Samuti nagu viimane, esineb ta eelkõige ļinnade haljasaladel ja aedades, eriti Tallinnas, Viljandis
ja Türil. Maaparkides.harva (Lõõne, Ķammeri, Toila-oru, olustvere).
Suurimacl isenclid asuvad Tartu botaanikaaias. Õitseb (mõnel aastaļ rikka1ikult), kuid viljunrist ei ole meiļ täheldatud.
Majanduslik tähtsus' Varaõitsev ilupõõsas. Kasutatakse analoogiliselt
eelmįsc liigiga'
Hortulaanne hübriid lookleva

ja

rohelise forsüütia vahel.

Peale eespool käsitletr-rd liikide on Eestisse introdutseeritud veel järgmised.

Pärit AlbaaEuroopa forsüütia _ I'orsgthīa europaea Deg. et Bald.
ja
Tallinna botaanika'
niast' Meil seni vähe ļevinud. Konstateeritud Tartu
aias ning viimase katsepunktis Saaremaal, Luual metsamajandustehnrkumi ja Raadį dendraariumis, Toiļa-oru pargis, Pataste kooliaias ja Kin'
gissepas (kõrgrrs 2,3 m). Mandril tavaļistel talvedel kįįļmakindel, karmima_
tel taļvedel (näit. l962163. a.) külrnuvad viimase aasta võrsed; Saaremaal
talvitub kahjustusteta. Õitseb; viljumist ei ole serri täheldaļud.
Munajas forsüütia -- Forsgthįa ouata Nakai. _ Pärit Į(orea .poolsaarelt. Meil haruļdane, esineb vaid Tallinna botaanikaaias, kus on saavuta_
nud l,6 m kõrguse. Tavaļistel talvedel külma alļ ei kannata, karmimatei
taļvecļel (näit. l962163. a.) külmuvad võrsetipud. oitseb ja viijtrb; seemned
idanemisvõimelised.
Roheline iorsįiütia -_ Forsgthįu aįrįdįssįrna Lind|. -- Pärit Kesk_ ja
Ida-Hiinast. ]\Ąeil esindatucl vaid üksikute isenditega Tallinnas ja Järvsel'
jal (kõrgus l m). Varem on seda ļiiį{i meil oļnud mõnevõrra rohkem
25 Eesii NSV fļoota
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[A' Mathieseni (l934) andmeil ka Tartu botąąnikaaias, E,. Viiroki 1t936}:
andmeil
Olustvere pargis ja Viljandis, A. Michelsoni (1950) andmeil .-ja Paldiskis]., kuid |g2}l2g. ja l939/4O. a. karmidel talvedel
pargis
Räpina
on mitmed isęndid hävinud, kuna roheline forsüütia oņ. meil kultiveeritavaist forsüütialiikidest kõige külmahellem' Õitsemist on siiski esiņenud.

3.

pereĻond sirel * Sgringa I L.
L. Sp. Pl. 9. 1753,

Heitļehised, harva igihaĮJad põõsad või väikesed puud. Tüved ja oksatI
halli koorega, rolrkearvuliste lõvedega' Pungad munajad, mitme pruunika
soomusega; mõnedel liikidel ladvapung ei arene, seda asendavad l või 2:
suurt külgpunga' Lehed vastakud, lihtsad, terved, harva sulglõhised, terveservalised, rootsuļised; ühel liigil paaritusulgjad liitlehed. Õied mõlemasugulised, lõhnavad, tipmistes või külgmistes pöörisjates õisikutes, mis'
ilmuvad üheaegselt lehtede puhkemisega. Tupp väike, kellukjas, ebakorrapäraselt neljatipmeline, ei varise; õiekroon lehterjas, kitsa, rulja, tupest
tunduvalt pikema, ülaosas mõnevõrra laieneva putkega, 4 kõrvaļekäändunud tipmega. Toļmukaid 2, putkest nad välja ei ulatu. Sigimik kahepesaline; emakas kahehõlmaļise suudmega. Vili _ nahkjas piklik kahepesaline:
kupar; kummaski pesas kaks kitsa kileja tiivaga seemet.
Levinud Lõuna-Euroopas ja Ida-Aasias. Perekond hõlmab 28 liiki, mil'
ļest 4 esineb NSV Liidus spontaanselt. Eestisse on introdutseeritud l2 liiki.
Kultuuris esineb suur hulk (peamiselt hariļiku sireli) sorte.
Perekonna tüüpliik an Sgringa auĮgaris L'

TÄHTSAMATE EEs',IIs EslNEVATE LIIKIDE
MÄĀRAMISE TABEL

l.

oisikud arenevad ülemisest külgpungade paarist eelmise aasta lehituil
võrseil; ladvapungad tavaliselt puuduvad (l: sektsioon Sgringa)' 2"
Õisikud ühekaupa, arenevad jooksva aasta lehistunud võrsete ļadva"
3'
pungadest (2. sektsioon VįĮįosae Schneid.)
alu.
harvemini
laikiilja
südaja,
sirge,
2. Lehed munajad või ļaimunajad,
sega, 5--l2 cm pikad' 4-_9 cm ļaiad. Leherootsu pikkus 2-3,5 ctn.
Õisikud püramiidjad
l. Harilik sirel -* Suringa uulgaris L.
Lehed munajassüstjad, laikiilja alusega, 4-7,5 cm pikad ja 2-4 cm'
laiad. Leherootsu pikkus 0,6-*l,4 cm. Õisikud munajad
2. Ruaani sirel -* Sųringa }( chinensis Willd.

ļ

Sõnast scrinx (selle taime abessiiniakeelne nimetus) või põõsaks muudetud nūmfi;

Syrinx'i nimest (sellest põõsast tegi Paan endale esimese flöödi)'
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3'

oiekrooni putk lehterjas, keskkohast aļates järk-järgult laienev; tip_
med piistjad või veidi haravil; tolmukapead ei ulatu õiekrooni nee'

luni

4.

4

Oiekrooni putk ruljas; krooni tipmed laialt haravil; tolmukapead ula'
turlad õiekrooni neeļuni. Lėhed laiellipti1ised, laikiilja alusega, 5_l8 cm pikad, aļumise pinna roodudel karvased
3. Karvane sirel - Sgringa uįįlosa Yahl
Tolmukapead peaaegu krooni putke keskosas. Lehed ļai- kuni piklik_
elliptilised, enamasti ümara, harvemini kiilja alusega, 5_14 cm pikad,
-$l,|"u^;:!,
a l um i seļt p in n a lt
"įĮxxiil::,
T
u, e a J acq' fil.
" "'f.
'I'olmukapead õiekrooni putke ülemises kolmandikus. Lehed pikĮik_
elliptilised, kiilja alusega, l0-16 cm pikad, alumise pinna roodudel
nõrgalt karvased
5 Wolfi sirel -- Sųringa Votfii Schneid.

ļ. sektsioon Sgringa' -- VuĮgares Schneid. in lredde, tepert. Spec' nov"
9: 79' l9l0. _ oisikud lehitud; arenevad eelmise aasta võrsete ülemistest
külgpungade paaridest. Ladvapungad tavaliselt puudrrva'cl. Õied meeldiva
lõhnaga.

A į'

Sgringa aulgaris ' L.
1847-1849; Dipp.Laubholzk. 1: l12.1BB9;

Ėtrariliļ<

Sp. Pl. 9. i753; Led. Fl.

sirel

Schneid. LIandi:.
Ross.3 (l):38.
Laubholzk. 2:774.l912; Vilb. Eesti taim. ed.2. l83. l925; IJegi, Iļļustr. F'l.
Mitt.'Eur. 5 (3): 19l2. ļ927; Rehd' Man. cult. trees a. shrubs, ed' 2' 7Bl'
1949; Vassilj. in Fl. URSS 18: 506. 1952; P. Gal. in Latv. fl. 4: 68. 1959;
Krüssnr. Handb' Laubgeh.2: 516. 1962. -_ LiĮac uuĮgaris (L.) Lam. Fl.
Czpeul o6bIķHogeHHal. (l90. joon., a-h')
frang. 2: 305' l77B.
|2.,h.Kuni 7 m (kodumaal kuni l0 m) kõrgune põõsas või väike
puu. Tüve läbimõõt kuni ll cm (kodumaal kuni 25 cm). Tüvi sileda haļli või
tumehalli koorega, mis pikkade kitsaste pikiribadena kestendab. Okste
koor sile, hall, hajusate lõvedega. Üheaastased võrsed paljad või kaetud
peagi kaduvate näärmekarvadega, ruljad, harvemini tömbiļt neljakandili_
įea, ķottaķashaļļid või oliivrohelised, vähe siļmapaistvate lõvedega. Lad_
vapung tavaliselt puudub, selle asemel 2 kõrvuti asetsevat külgpunga, mis
on teravmunajad, 8-10 mm pikad, kaetud ristamisi asetsevate teravatipuliste paljaste, harvemini peenekarvaste soomustega. Lehed 5-12 cm
pitra ja 4_9 cm laiad, munajad kuni ļaimunajad, südaja või sirge, harįemini laikiilja alusega, pikkamööda teravaks tipuks ahenevad, paljad või
noorelt p""n.īu.uused (steriilsete võrsete lehed mõnikord ka hiljem peait
karvaseā ja ripsmelise Servaga), paksud, tiheda teksiuuriga, pealt tume_
rohelised, alt heledamad, sügisvärvuseta; roots 2--3,5 cm pikk, renjas,
paljas. oisikud püramiidjad, l0-12 (26) cm pikkused; ar'enevad tavaliselt
įļemisest külgpungade paarist, mõnikord ka madalamal asuvatest ptrnga_

I tltigaris (lad.
25.

ļ<.)

-

tavalįne' harilik.
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l90. joon. Sirelid (Sgrlnga). s. uuĮgarĮs: o kuni c _ lehed' d
osa
-viljad,
õisikust, e
õietupp ja emakas, i
laialilaotatud
g
õis,
- l ja j lehed; S. aįllosa:
- h_
į - võrse -pungadega; S. ){ chīnensls:
*
/
*
leht'
osa õisikust, m
õieputk pikilõikes, o _ võrse
- õis, n seeme,
ladvapungaga, p
q
vili.

-

-

dest' Õied ļõhnavad, õisikutes kimpudena, igas kimbus 3-5 õiepaari, õisikus kokku"ioo-_ņoo õit; õieraod 2-3 mm pĪkad, peetrte näärmekarvadega
kaetud. Tupp laikellrrkjas, umbes 2 mm pikk, nelja lühidaļt terava tipmega,
miļļe servaļ on lülrikesed näärnrelised ripsmed; tipmete vahel laiad kaarjad
väljalõiked. oieļtroon põhivormil lilla (vornridel ja sortideļ ka valge, sina_
kas, roosa, purpurjas või violetne); putk kitsas, ruljas, l0-ļ5 mĻ pikk,
l,5-2 mm ļäbimõõdus; tipmed, arvult 4, kõrvale käändunud, laiuvad,
teravmunajad või elliptilised, 7-8 mm pikacl, 5--6 mm laiad, nende Sefv
algul sissepoole rullunud. Tolmukaid 2; asuvad lühikestel, putke ülaosas
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kinnitunud toimukaniitidel; tolmukapead kollased, ulatuvad õiekroonį nee_
luni. Enrakas kahepesalise sigimiku ja 2 suudmega. Kupar l-1,5 cm pikk
ja 0,5 cm läbimõõdus, lame, lühikese teravikuga, sile, paljas, pruunikas,
läikiv, kahepesaline, kutnnraski pesas 2 seemei. Seemned ļatnedad, koļme_
kanclilised, kitsa, ühele servale kinnituva tiivaga või ellipsoidsed, įimbritseva tiivaga, punakatl või kollakaspruurrid.
Õitseb mais*juunis; vili valmib septenrbris-*oktoobris.
Hariļik sireļ on meil täiesti külmakindel. Talub kahjustusteta pikaaja_
ļisi külmasitl kuni *4l". Kuulub esimeste Eestisse introdutseeritud eksootide hulka (Sivers, lB89) ja on meiļ nüüd võõrpuuļiikidest kõige laialdasemaļt levinud, esinedes peaaegįl igas pargis, haljasalal, aias ja kalmistul"
Paljudes parkides meįsistub, ajades rikkalikult juurevõsusid, levides ja
moodustades tihnikuid. Metsistunult leidub teda ka väijaspool parke, näiteks Narva_Jelesuus mereäärsetel liivaļuidetel. Kasvab kõikjal hästi, õitseh
ja viljub rikkalikult.
Üldlevik. NSV Liitļus Lääne.Ukrainas (Karpaatides). Ungaris, Rumee'
nias, Jttgoslaavias, Bulgaarias ja Kreekas' Kasvab lubjarikastel mäenõĮva_
del ja kaljustel järsakrrtel.
Majarrduslik tähtsus. Ilariliku sireli väga kõva, tiļrke, võrcįlemisi raske
violettpruun puit on kergesti poleeritav ning leiab kasutarnist treimistoodeteks, jalutuskeppide, rehapuļkade valmistamiseks jne. Värsketest õitest
ekstraheeritakse parfümeerias tarvitatavat eeterlikku õļi.

Harilik sirel ja tema rohkearvulised sordid (umb. 800) kuuiuvad kõigc
populaarsemate ilupõõsaste hulka. Põhivormi kasutatakse laialdaselt nii
pügatavate kui ka vabalt kasvavate hekkide ja rühmade moodustamiseļ<s.
on kõļblik ļ<a nõlvakute kinnistanriseks. PõõsakujrrĮised sordid sobivad
kasutamiseks rühmiti, pargiteede palistusena ja iiksikasetttses muruplat_
sidel' sortide tüvivormid aga aļleerle, parterite ja ļilleaerlarle ktrjunda_
miseks.

Ilariļikuļ sirelil

eral<lataļ<se

järgmised vormid, nris on esindatucį

ka,

Eestis:
f. aĮba (West.) Voss -" õieci valged, lehed helerohelised; kohati sage;
l. coeruįea (West.) Scheļļe _ õied sinakad; suhteliselt sage;
t' plena (oudin) Rehd. - sinakate täidisõitega; harva;
f ' purpurea (West') hort. ex Schelle _ õied purpurjad; lrarva;
_ õied liilad; kõige sagedam.
f . uuĮgaris ĮĪ. uĮ,oĮacea (Ait.) Schelle]
Eestis kultiveeritavate sortide ärv ulatub umbes 50_ni: osal neist orr
viimase aasta võrsete kįil_
karmidel talvedel täheldatud ühe kuni mitme
tį}
mumist.

A 2'

Ruaani sirel _* Sgringa\chinensisļ Willd. Berļ' Baumz. 37B.
1796; Kļinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 239. 1882; Rehd. Man. cult. trees a'

! chįnensįs (lad' k.) Hiinas kasvav. Ladīnakeeļne liiginimi on desorierrteeriv, sest
ruaani sireļ ei pärine Hiinast, vaid on Prantstrsmaal, Ęoueni botaanikaaias |777' a. kul.'
tlruris tekkinud hįibriid'
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shrubs, ed. 2.782' l949; Vassilj. in Fl. URSS į8: 509. l952l Saak. in Įep.
įI KycT. CCCP 5: 442. i960; Ķrüssm. Handb' Laubgeh. 2: 5l2. 1962. .s. rothomagensis A. Rich. in Dict. class. Hist. Nat. 9: 401. 1826; Maili.
Dendrol. 660. 1934.
medįa Dumont de Courset, Bot. cult. t: 709.
- Lįlac (l90.
lB02. -_ Cnpeul ķnraftcķag,.
joon., i, i.)
3
(väljaspooļ
m
Eestit
kuni 5 m) kõrgune põõsas peente,
h.Kuni
algul sirgete, vanemas eas iookjalt allapainduvate, pruunide või hallįkaspruunide okstega. Noorecl võrsed veidi kandilisecl, peaaegu pal.iad, lõvedega. Lehed munajas- kuni pikliksüstjad, 4-7,5 cm pil<ad ja2-.4 cm laiarl,
tipu suunas pikkamööda ahenevad, laikiilja alusega, poolnairkjad, paljad,
helerohelised; roots peenike, 0,6-l,4 crn pikk. Õisikud arenevad külgpungadest, kujult munajad, püstjad, B_l7 cm pikad ja 5-Į0 cm laiad, hõreda
õite seisuga, paljad. Õied lillad, meeldiva lõhnaga. Õietupp enamasti vildak, nelja ebakorrapärase sisselõikega' teravate tipmetega, 2 mm pikk,
paljas. Krooni pLrtk ruljas,7-|0 mm pikk; l<rooni tipmed ovaalsed, tāmbi
või pisut teratneva tipuga, kuni 9 mm pil<ad ja 5 mm laįad. Kupar nelja-

ktrni l cm pil<lr, seemneteta.
Õitseb rnais__juunis.
Ruaani sireļ on ntatldril įavaļisteļ talvedel külmakirrdel, kuid karmimateļ taļr,ede,l ļ<annatavad tai viimaste aas,tate võrsed. Näiteks l939/40. a.
taļvel külmusid tal Tarįus l-_ 3_aastasecļ, lg55/56. a. talveļ l_aastased võrsed. Saaremaal taivitub iļma oluļiste kahjustusteta.
ei ole Eestis eriti sage, kuid üksikuid isendeid ļeidub üle vabariigi.
^ .Liļk
Suhteļiselt rohkem on teda kuļtiveeritud linnades, eriįi Kingissepas, Vīljandis' Türil, ]'õrvas jm. Suurimad põõsad asuvad Tallinnas.'Õitsįb rikkalikult, kuid vilju ei moodusta (mõnikord tekivad vaid nende algrned).
Majanduslik tähtsus. Meeldiv ilupõõsas. Sobib kasvatamiseks parkides
ja aedades įiksikasetuses või rühmiti. Mitmel pool (ka meil) on tįda kar_
vatatud tüvivormina.
Hortulaanne hübriid pärsia ja lrarililiLr sireļi vaheļ.
ļ<andi1ine,

l

Eestis on varem kulįiveeritud ka ruaani sirelį vormi

t. Saugeana (Loud.) McKelvey

esihenrrd. Tartu botaanikaaias.

-

õied lillakaspr-rnased. J. Klinge (lB83) anrļnreil on

2. sektsioclrr VįļĮosae Schneid. in Fedde, Repert. SpeC. itov' 9: B0. l9l0.
oisikud lehtedega; arenevad jooksva aasta võrsete ladvapungadest. Õied
tavaliselt mitte eriti meeldir.a lõhnaga.

'-

A3. Karvane sirel -_ Sgringu uįįlosaļ Vahl, Enutn. pl. l; 38' lB0lt;
Schneid. Handb. Laublrolzk. 2: 7B0. l912; Math. Dendroļ. 658. 1934; Rehd.
Man. cuļt' trees a.shrubs, ed.2.779.1949. Vassilj. in Fl.ĮJRSS l8:504. l952;
P. Gal. irr Latv. Ī1. 4: 7a. 1959; Krüssm. Handb. Laubgeh. 2: 516. 1962.
S' Bretschneiderį Lemoine, Wicn, Īllustr' Gartenz. l5: 370. ļB90. * CrapeHr,
MoxHa,r'as. (190. joon., k--q.)
I cįĮįosa (lad. k.) __
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hattrrre, karvane.

h.NiiEestiskuįkaomakodumaalkuni4mkõrgunesirgetehalļide

,okstega põõsas. Noored võrsed tugevad' koļlakashalļid, lühikarvasetl,
5-lB cm
2-aasīaseā võrsed paljad, piklike lõvedega. Lehed laielliptilised,
ja
laikiilja alusega,
aheneva tipu
įitra ja 2-8,5 cm 1äiud,'pikkamöõda
roodudel karvased; roots
įealt įaljad, tumerohelised, aļt lrallikasrohelised,
B_lB
l-2 cm pikk, paljas, harvemini rrõrgalt karvane' Õisik. tipmine'
ena_alusel
kompaktne,
ruljas,
(30) cm pitoto, pli.t;äs,'kitsaspiiramiidjas või
peenekalvas.ej,
või
paljad
Ärļti 2 paari iehtedega, õieįod ja õisiku teljed
eriti meeldi
viimased lõvedega. Õ-ied roosakasvioletsed, ļõhnavad (mitte
tipmė_
valt), l,4 cm laūimoodus. Tupp paljas, harvemini karvane, laiade: pikk.
mm
t"gr,'*i. on sageli peeneripsm.li.. r".uuga. Õiekrooni_putk 8-l3
Tol_
tipuga'
t913va
haravļl
laiaļt
,rĪ1u., laieneva-ülaosaga; krooni tipmed
pisut
õige
trļätuvad
või
.*uĻjp"ra kollased, asrivad õiekrooįi neeļu tasemel
uai.ir.'Kupar l-li5 cm pikk, tömbi võį terava tipuga' sile'
bitseb_ juunis; vįļi valmib augustis-septembris'
Meil peaaegu täiesti külmakinįel; viimase aasta võrsete väiksemai'Ja'
(näit' ļ955/56"
.kahjustusi esirįķ ainuļt kõige karmimateļ talvede]
Tartus).
järgmine liik, kuid
Karvane sirel on meiļ mõnevõrra vähem levinud kui
üldiseļt pole ta haruldane _ teda võib kohata nii linna_ kui ka maaparkiÕitseb
des (eriĮi mandril). Suurimad põõsad asuvad Tartu botaanikaaias'
ja kannab vilja.
sega_
t]ldlevik. Hiinas ja Korea pooisaare põhjaosas. Kasvab mägedel
metsades, mäestikujõgede orgudes' ja kiviklibul'
Majanduslik tähisĮs. VääitusĮik, linrratingimusļes. 1a.stupidav ilupõõ_
sas. Sābib' kasvatamiseks üksikasetuses, rühmiti või hekina. l
:tt-l
liļ. in Flora 14: 67. lB3į;
A4.'Ungari sirel .* Sįringa JosįkaealJacq' Laubholzļ<'
2: 7B2' 1912;
Dipil Laubhālzk. 1: l15. rįag;-Schneid. Handb.

u"ģi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur,

5 (3): 1909. l927; įtath. Dendrol' 658' 1934; Rehd-

18: 504'
Man. cuļt. trees a. shrubs; ed. 2. 77B' ļ949; Vassilj. iir Fl. URSS
2: 5Į3
Laubgeh.
Handb.
ir;r; P. õal, in Latv. fl. 4,. 7l. ļ959; Krüssm'

l962.

-

Cupeuu BeHlepcKafl.

(l9ļ'

joon',

a-a)

h.Kuni4rrr(kodumaalkuni5m)kõrgunepüstjatepruunikashaĮlidc
.okstega põõsas. NoĮred võrsed tumerohelised, ruljad, peenekarvased, haju'
punakashallid, paljad; kaheaastased,halĮir.iirne lõvedega; aastased
soomustega'
ūā. lungua teravatipulised, kuni ī cm pikad, punakaspruunide

.ut.

cm pikad, 2,5Lehed lā-i- või piklik_elliptiĮised, mõnikord munajad, 5*'|4
kiilja alusega,
harvemini
'8,5 cm laiad, įeravatipulised, enamasti ümara,
ja
alt sinkjasläikivad,
iiįr*"rir" ."rurgr, pĮalt tumerohelised, paljad
pisut kortsus; roois
rrättid, paljad, mįnikortl roodudeĮ nõrgalt karvased,
cm pikk,
3-l5 mm pikk, renjas, purpurvioletnā. Õisiķ tipmine, lO*22
õieraagudega;
alumiste
püstjas, laipüramiidįas, männasena asetsevate

l' Epiteet on pandud paruniprouā Rosaļie von Josika järgi, kes selle liigi Rumeenias
'Transiļvaania kaljudel avastas'
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a

c

t

d
e

f

g

V

h

/ļ

l9l. joon. Sirelid (Syringo): S. ļosį'kaea: a ja b _lehed, c _ osa õisikust, d _õis, e _ viljad; S. \VoĮfii: f ją g -* lehed, /r _ õis, l _ osa õiest plkiläikes,

i*

õietupp

ja emakas,

/a

-

avanenud vįli.

raod peenekarvased, purpurvioletsed. Õied sügavvioletsed, võrdlemisi meeldiva lõhnaga,6-7'5 (l0) mm läbimõõdus. ]'rpp kellukjas, karvane, lühikeste teravate tipmetega või ainult lainja üļemise ...uuģu. Õiekrooni putk
lehterjas, l-l'5 cm pikk; krooni tipmed munajad; ptstįd või veidi haravil; tolmukapead krooni neeļust tunduvaļt allpool. ķrpuĻ ruljas, l-l,7 cnl
pikk ja 0,4-0,5 cm läbimõõdus, terava tipuga, paljai. Seemned punaka:;_
pruunid, kitsama tiivaga kui harilikul sirelil.
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Õitsemine algab 5*l2 päeva hiljem kui harilikul sirelil; õiįselr juuttis;
viļi valmib auguslis*-septembris'
Ungari sireļ on meil täiesii külmakindel, talub kahjustusteta isegi
pakast üle _40o.
hariliku sireli järel. Üsna
Leviku poolest orr ta Eestis teisel kohal
ja
võrdse sagedusega
esinedes
aedades,
tavaline ilupõõsas rrreie parkides
nii linnades kui ka maal. Suurima kõrguse on Saavutanrrd Valgas. Õitseb
rikkalikulį ja kannab vilja.
Lääne-Ukrairras (Karpaatides). Uņgari-r"
Üldlevik. NsV Liidus
mäestikujõgede
orgudes ja päikesepoolsetel mäe_
Rumeenias. Kasvab
nõlvadel.
Majanduslik tähtsus. oma ilusate lehtede ja õitega möjub ungari sireĮ
õige dekor.atiivpeli. Küinrakindluse, välrenõudlikkuse ja linnatingimustes
vastupiclavuse tõtiu kurrlub ta väärtuslike i1upõõsasįe h.uļka. ''Ieda võib
eduka1t kasuįada tööstusettevõtete ümbrrrse haljastanrisel, mida kinnitavad
ka meie põlevkivibasseinis saadud kogemused. Talulr väga hästi pügamis,t
ja säilitab antud vormi kaua aega. Sobib kasvatamiseks üksikasetuses
(põõsana või tüvivormirra), rühmiti ja pügatava või vabaļt ļ<asvava hekina.
Kuna ta ei anna juurevõsusid, on teda kerge lroolclacļa. Varenr kasutaįi
teda mõnikord ka hariliku sireįi sortide alusena' Koor ja lelred sisaldavad
alkaloidi süringiini, mistõttu neid kasutatakse rahvameditsiinis.

A 5. Wolfi sirel _- Sgringa VloĮf iil Schrreid. in Fedde, Repert' spec"
nov. 9: Bl. l9l0 et l-{andb. Laubiroļzk. 2:7B2' l912; Math. Dendrol. 660,
1934; Rehd. Man. cult. trees a. shrubs, ed. 2. 77B. |949; Saak. irr Āep. h
xycr. CCCP 5: 456. l960; I(rüssm. Handb' Laubgelr.2: 5ļ6. ļ962.-- Cllpeur,
Bo,nrla. ( l9l.

joon.

, t-k.)

h. Kuni 5 m (kodurnaal kutti 6 m) kõrgune püstjate, lraĮlide, siiedate
okstęga põõsas. Noored võrsed oliivrohelised, ruljad, enanrasti paljad,
rohkĻarvuliste väikeste lõvedega, aastased aga hallid' Lehed piklik-ellip_
tiļised, l0_-ļ6 cm pikad ja 2_-l0 cm laiad', võrdiernisi selgelt paralleelsete
ripsmeliste servadega, terava tipu ja kiilja alusega, pealt tumerohelised,
paljad, ļäikivad, aļt hele-haļlikasrohelised, siledad, roodudel nõrgalt kar'
vased; roots l--1,5 cm pikk, karvane. Oisik tipmine,20-30 cm pikk ja
5-I7,5 cm lai, kitsaspüramiidjas, püsijas; õisiku aļumised harud pikadt
ülespoole suunduvad, keskrnised lühemad; õisikutelje üļemise osa külg*
kinnitųvad õied istuvate kinrpudena; õisikuraod nõrgalt peenekarvased.
Õied lõhnavad, lillad, 9-l2 mnr läbimõõdus. Tupp liuni 2 nrm pil<k, ümarate või teravate tipmetega, paljas või lühikarvane, mõnikord punaka servaga. Õiekrooni putk lehterjas, l5-ļ8 nrm pikk; l<rooni tipmed algul
lehterjalt kokku surutud, konksjalt kõverdunud tippudega, hiljem lraravii;
tolmukapead kollased, asuvad putke ülemises kolmandikus. Kupar tömbi
tipuga, 1,2-1,5 cm pikk, sile.
Õitseb juurris; viļi valmib augustis_septembris.
I

Nimetaturl vcnc dcndroloogi Egbert Wolfi (1860-1931) auks
39&

:' Woļfi sirel on meįl'osutunud täiesti küļmakindlaks'. o.rrtal ajal on seda
liiki levitanud ülikooli õppe- ja katsemetskohd, mistõttu nüįid võib teda
kohata mitmetes:linna_ ja maaparkides (eriti lda-Eestis), ļķuid väga sagedaks teda meil siiski pidada ei saa. Suurima kõrguse on saavutanud Tarįu
boįaanįkaaįas. Õitseb ja viljub.

Üldlevik. NSV Liidus Kaug-Idas (Primorje krais). Korea poolsaarel
I(irde-Hiinas. Kasvab segametsades.
Majanduslik tähtsus. Woļfi sireļ oma tugeva kasvu, lopsaka lehestiku
ja suurte õisikutega, mõjub väga dekoratiivseļt. Sobib kasvatamiseks
üksikasetuses, rühmiti või hekina. Temast moodustatud'ļrekid on väga ilusad, tihedad ja kõrged, olļes heaks kaitseks tolmu eest. Mõnel pool' näit"
Kiviõlis, ongi meil seda liiki hekkide rajamiseks kasutatud.
Eestisse on introdutseeritucl pealc ülalkirjeldatud var. Volfii ka
var. hįrsuta (Schneid.)' Hatusinra (Sųringa robusta Nakai)
- tihedaļį
karvaste võrsete, õisikuraagude ja tupega ning aļt üleni karvaste Įehtedega
įeisend. Pärit samast, kust põhiteisendki. Esineb Taļlinrra botaanikaaias'
kus on saavutanud kuni l,5 m kõrguse, õitseb ja viljub.
Peale eespool käsitletud ļiikide kultiveeritakse Eestis piiratud ulatuses
veel järgmisi.

ja

tlenry sirel -_ Sgringa\ Henrgi Schrreid.' (S' Įosikaea Jacq. fiļ, X s.
aįįl'osa Vahl).
Meil väga vähe levinud - esineb Tartu ja Tallinna
lrotaanikaaias ning Järvseljal. Tartus on saavutanttd 4,5 ln kõrguse. Varem
oli esindatud ka Pärnus. Meil külmal<indel - l939/40. ja l955/56. a. kar_
mil talvel jäi terveks. Õitseb ja kannab vilja.
Sųringa Komaroaįį Schneid' *_ Pärit Hiinast. Kons
Komarovi sirel
tateeritud ainult Tartu botaanikaaias, kus kasvab l m kõrguse põõsanaTavalistel taJvedeļ ļiülma alĮ ei kannata, kuid karmimatel talvedel (näit.
l955/56. a.) külmuvad tal mitme viimase aasta võrsed' oitsemist on esinenud, viljumise l<ohįa andmed puudLrvad.

' Laialehine sirel - Sgringa obį.ata Lindl. - Pärit Hiinast. Meil väga
haruldane, esineb'teadaolevalt vaid Raadi'dendraariumis; on saāvutanud
2 m kõrguse. Küllaļt küļmakindeļ, õiiseb ja kannab vilja.
Sgringa reflexa Schneirį. - Pärįt Hiinast. Esi_
pool
Tallinnas, Ķiviõlis, Järvseljal, Räpina pargis, Tartrr
neb mitmeļ
'

Longusõieline sirel

botaanikaaias (kõrgus 3 m) jm.' kuid üLdiseļt ei ole sage. Varem on teda
märgitud Viljandis (Viirok, l936). Tavaļistel talvedel külmakindel, kuicl
karmimatel taĮvedel (näit' l955/56. a. Tartus) ļįülmuvad mitme viimase
aasta võrsed. Meil õįtseb ja kannab vilja.

lZvegintsovi sirel ,-'S'aringa SaegĮnzoaįį Koehtte. -- Pärit Hiįnast.
Konstateeritud Järvseljal (kõrgus 4 m), Tallinnas.ja Kiviõļis. Varem 0n
esinenud Viljandis (Viirök, l936) ja'Iartu botaanikaaias' Tavalistel talve_
deļ külmakindel, kuid karmimatel talvedel külmuvad tal ühe või kahe vii_
mase aasta võrsed. oitseb ja kannab vilja.
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Peenviltjas sirel *- Sgringa tqmenteļtr Bur.,'et rF'f,äilCh; - Pärįt Hiįnast'
}laruldane ļiik.' Esineb Talļinna ,botaanikaaias ja viimase katsepunktis
Saaremaal (Audakul), kus ta kõr,gus on kuni 2,6 m. Varem on esinenud ka
Raadi ,dendraariumis. Taval.istel talvedel olulisi kahjustusi 'ei'ole täheldatud, kuįd karmimateļ talvedel (näit. 1962/63. ja l9.65/66. a. Tallinnas)
külmub ,lumepiirini, seejärel aga taastub. Saaremaal ļtannatab tunduvaļt
vähem. oitseb ja vähesel määral ka viljub.
Sųringa gunnanensis lirattch. _ Pärit Hiinast. Meil
Jünnani sirel
väga vähe levinucl. Esįneb Luual metsamajandustehnikumi dendraariumis
ja Talļįnna botaanikaaias, kus On saavutanud kuni l,7 m kõrgusc.
A. Michelsoni (1950) andmeil on esinenud ka Tartu botaanikaaias. Võrd|962163. ja l965/66. a. karmil talveļ külmus 'lallinnas
lemisi külmahell
lumepiirini, kuid hiljem taastus. Õiįsenrist on täheļdatud, viljumist aga
;

rnitte.
Talļinna botaanįkaaias on viimastel aastatel alustatud ka väikeselehise sįreļi -sįreli * S. Tįgersted.tļl H. Sm. ja sametja sirelį *_
S. oeĮutina Kom. introduktsioonį katseįd.
Ķirjanduses IKlinge (į883), Lepik (l925), Rühl (l926), Viirok (l927,1932' l936)'
Mathiesen (1934), Miclrelson (1950), Veski ja Niine (196l) jt.] leidub üsņa rohkesti andmeid pärsia sireli _ S. persica L. esinemise kohtą meie parkides ja aedades. Pole
.võimatu, et varem orr meiļ tõepoolest seda liįki kasvatatud, kuįd käesoįevąl ajal näib ta
Eestis täieliļ<ult puudrrvat. Kõik viimasel ajal pärsia sireli nime all trrntud isendid on osu'
tunud pärsia ja hariliku sireli hübrĪįdiks, ruaani sįreliks _ s. X chįnensįs Wiļlrd.
Varem on Eestis kasvatatud veeļ järgnrisi sireli liįke: J. Klinge (l883)
s. lacįnįata Mill. (Tallinnas, Jägalas ia Tartrr
andmeiį lõhislehist sirelit

S.

microphgĮla .Diels, Tigerstedti

botaanikaaias), J. Klinge (l8B3), E' Viiroki (l932)' A. Pikkpärgi (l936) ja
A. Michelsoni (l950) andmeiį himaalaja sirelit -_ S' emodį Wall' (Tartus, 'I'alĮįnnas,
Järvseljal ja Väinjärve pargis), T. Lippmaa ( 1937) andmeil pęhrnekarvast sirelit *
S' pubescens Turcz. (Tartu botaanikaaias), A. Vaga (l960) andmeil Julįana sirelit *
'S. Įul'įanue

tateerida

Schneid. (Tartrrs, arvatavasti botaanikaaias)' I(äesoļeval ajal neid liįke kons_

ei

õnnestrtttud.

4.

perekoncl ligustriin _' Į,igustrirrdļ Rupr"
Ęrrpr. in l}uJl. Acad. Pėtersb. l5: 37l. 1857':

. l

.l'

Suured lreiģlehised põõsad või puud. Nooremad oļ(sad ja' võrpecĮ purpurpruunikad, lõvedega. Lehed vastakuii, elliptilised või süstjad, įterava tipLr
ja kiilja, ümara või südaja ąlusega, paljad või karvased. Õisik _- ktiĮgpungadest at'enev lehitu harunev pööris. Õied valged või kreemikad, lõIr_
navad. Tupp lühitorujaS, neljatipme1ine. Õiekr'oon lehterjas, 4 iipmega;
krooni putk tupega ühepikkune või ainult veidi pikem. 'Toļmul<aid 2; toįmukapead kollased, ulatuvad õiekroonist kaugele välja. Sigimik 2 pesaga,
kummaski 2 seemnealget, emakakael niitjas. Vili --" nahkjas, piklik, kahepesaline kupar; seemned, arvult 2*4, tamedacl, kilejate tiibadega.
Perekond hõlmab 4 lda-Aasias levinud liiki. NSv Liidus esineb spoir
taanselt l liik' Eestisse on introclutseerįįud 2 lįiki.
LigustrĮna

*

sarnane Ligustrwm'iga'
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A l. Amuurį ligustriin '*- Ligustrina anurenslsl Rupr. in Bull. Acad.
Pėtersb. l5: 37ļ' lB57; Vassilj. in Fl. URSS 18: 5l7. 1952; Saak' in Įep.
Iļ KycT. ccCP 5:459. 1960. -_ Sgringa am'urensįs Rupr. l. c.; Schneid.
Handb. Laubholzk. 2:783,784. l9l2: Math. Dendrol. 663. 1934; Rehd. Man"
cuļt. trees a. shrubs, ed. 2' 783. 1949; Krüssm. Handb' Laubgeh. 2: 5|2.
1962. -_ TpecxyĖ auypcxr-rü. (l92. joon.)
Ļ, Ļ. Kuni 10 m kõrgune põõsas harude läbimõõrluga kunį 18 cm
(kodumaal kuni l5 m kõrgune puu tüve läbimõõduga kuni 25 cm). Vanade
puude koor haļl või pruunikas, lõhestunud. oksad läikivad punakaspruunid, lõvedega; võrsed paljad. Pungad nturiajad, terava tipuga, pungasoo_
mused punakaspruunid, kollakate ripsmeiiste sērvadega' Lehed laimunajad
või elliptiiised, pikali terava tiprr ja kiilja' ümara või südaia alusega,5*

c

a

d

b

e

į

f

g

h

J

l92. joon' Amuuri ligustriin (Ligustrina amurensisJ' Põhiteisend
ļvar' amurensis): a ja ä__ lehed' c - õietupp ja enrakas, d _ õis'
lehed, ft -e
viljad; jaapani ligustriin (var. japonica): i ja g

-

I
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õis, j

amurensįs (lad. k.)

_

*

õietupp

ja emakas, j _ avanenud -vili,

amtturi' Amtlurįmaal kasvav

ll

(l5) cm piirad,3_7 (9) cm įaiacļ, pealt paĮjatl, r'oheļised, tuhmi läikega,

alt heļedamad, nooreļt vahel õige pisut karvased, reĮjeeĪsete roodudega, rips'
melise servaga; roots l-2 cm pikk, renjas. Õisikud |5-25 (30) cm pikad
ja kuni 20 cm läbimõõdus, harunevad, arenevad ülemisest külgpungade
paarist; õisikuteljed paljad, tumepurpurjad, õied valged või kreemikad,
lõhnavad, lühikestel õieraagudel. Tupp l,5 mm pikk, lehterjas, ebaühtlastc,
kuni l mm pikkuste kitsaste teravatipulistę hatnnrastega. Õiekrooni putl<
ļühike, tupest ainuļt veidi pikem, lehterjas; kroon 5-6 tnnt läbimõõdus,
tiprned lraravil, tömbid. Tolrnukad õiekrooni plrtlrest 2 korda pikemad; tol_
mukapeacl Suured, ļ<ollased, putkest kaugele väljaLrlatuvad. Emakas samuti
prrtkest väljaulatuv, umbes 3 mnr pikk, Ķrrpar kahepesaline, |,5-2 cm pikk,
0,5*_0,6 cm läbimõõdus' piklil<, teravatipuline, l,algetäpiline, säiliva tupega.
Seeme ktrrri Į5 mm pikk, 5_*6 mm läbimõõdus, lalĪe, tiivuline, ļioļlalras'
pruįl11.

Õitseb juurris--juulis; vi1i vaįmib augustis*-septenrbris.
Amuuri ligustriini põhiteisend on meil üldiselt külrnakindel, ülre või kahe
viimase aasta võrsed on kahjustunud airrult kõige karmimateļ talvedel
(näit. l955/56. a. Tartus). Meil on ta esindatud mõnedes ntaaparkides
(Tilsi, Peri, Iigaste, Lota, Vana-Vigala jt.) ning linnade haljasaladel ja
aedades (Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Valgas, 'I'õrvas). Suhteļiselt
rohkem on teda kultiveeritud Ida_Eestis, kuid üldiselt pole ta meil kuigi
'ekseniplar
kasvab Hummuli pargis. Amuuri
sage. Kõrgeim ja ilusaim
ligustriin õitseb meiļ rikkaļikLrlt ja kannab vilja.
Üldlevik. NSV LiidLrs Kaug-idas (Habarovski ja Prinrorje krai). Kirde_
Hiinas, Korea poolsaarel. Kasvab leht- ja segametsades, põõsastikes ja
jõeorgudes' Eelistab niiskemaid kasvukohti.

Majanduslik tähtsus. Amuuri ligustriini puitu kasutatakse treimistoo_
ja parketi valmistamiseks. Rikkalikuļt õitseva, küļlalt külmaja
linnatingimustes vastupidava liigina väärib amuuri ligLrstriin
kindļa
haljastamiseļ laialdast kasutamist. 'I'eda võib kultiveerida ka tööstuspiirļ<ondades. Sobib kasvatamiseks rühnriti, pügatava või vabalt kasvava
lrekina, samuti ka palistusena kõrgete puude rühmadeļe. Meetaim.

dete, mööbli

Eestis on esindatud ka arnuuri 1igustriirrį teisend
var. japonicaMax. (SųringaļuponĮca l)ecne') -- jaapani ligust_
riin (l92. joon., t_iJ.- Pärii Kuriilidelt ja Jaapanist' Kuni 9 m kõrgune
põõsas (kodumaal kasvab kuni l5 m kõrguse või isegi kõrgema putrna).
Lehed on tal suuLemad (14--15 cm pikad ja huni 9 cm laiad),laimuirajati,
alt pehmekarvased, vähemaļt noorelt; leherootsucl pisut lühemad, õisiļ<ud
suurernad (kuni 30 cm pikad ja kuni ļB cnt laiad); õitsemine algab veidi
hiljem.

Küļnlakindluse poolest sarnaneb põlriteisendiga. Sarnane on ka tema
levik Eestis, kuir1 üļdiselt võib teda rneil kolrata siiski pisut harvernini kui
põhiteisendit .*- "I'artu ja Tallinna botaanikaaias, Järvseljal, Raadi dendraariLtntis, Liigvalla, Lul<e, Sooru, Särevere pargis, PõĮtsamaal jm. Suurim
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isend kasvab Tallinnas, Meie tingifnustes õitseb ja viljub. on I<a,väärtusļik
ilupõõsas; kastrtatakse, analoogiliselt, põhiteisendiga.
Peale eespool: nimetatud liigi kultiveeritakse Eestis veel p e k i n g i
l i gu st r-ili-n i
- Ligustnįn'g, pekinensis Rupr. (Sgringa pehinensis Rupr.;.
Pärit Hiinast,' Meil haruļdane - on esindatud vaid Tartu botaanikaaias
3 isendiga; millest suurim on saavut,anud 7 ūr kõrguse, ja Raadi dendraa_
riumis. Kasvab hästi. Varem on esinenud Talļinna-s (Viirok, ļ932). Viimase- aasta võrsed kannatavad tal vaid kõige karminratel talvedeļ' Õitseb
ja' kannab vilja.

5.

perekond liguster J Lįgustrum I L'
L. Sp. Pl. 7. 1753.

Heitlehised või igihaljad põõsad, harvemini väikesed puud vastakute
lihtlehteclega, mis on nahkjad või pehmed, enamasti elliptilised. Õied
mõlenrasugulised, valged või kreemikad, pöörisjates või kobarjates tipmistēs, halvemini külgmistes õisikutes. Tupp lühike, kellukjas, neĮjatipmeline.
Õiekroon lehterjas; krooni putk tupega ühepikkune või seļļest 2_3 korda
pikem. Toļmukaid 2, nad on putkega kokku kasvanud; tolmukapead ulatu_
vad õiekattest välja või on varjatrrd. Emakakael niitjas, putkest pikem või
lühem; emakasuue kahehõlmaline või jagunemata; sigimik kahe pesaga"
kummaski 2 seemnealget. Marjataoline luuvili l_.4 seemnega.
Levinud idapoolkera subtroopilises, troopilises ja parasvöötmes' Perekond hõlmab umbes 50 liiki. NSV Liidus esineti spontaanselt 4 liiki; Eestisse on introdutseeritud 3 liiki.
Perekonna tüüpliik on Ligustrun uuĮgare L.
Ligustrum uuĮgare 2 L" Sp. Pl. 7 " 1753;
Schneid. Handb. Laubholzk. 2: B02' 19l2; Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5
(3): 19a6. 1927; Rehd. Man. cult. trees a. shrubs, ed.2.784. 1949; Vassilj"
in Fl. URSS tB: 522' 1952; Krüssnt. Handb. Laubgeh. 2: 58. |962. L. angustifoįįum Gil. Fl' Lįthuan. l:2. 1781. '- Enpro.ll.tua o6bIKHoBel{Haf.

A l. FIarilik liguster

(

193. joon.)

' Nii Eestis kui

oma kodumaal kunį 5 m kõrgurre heitlelrine või
pool-igihaljas põõsas. oksad pruunid, valgete lõvedega; noored võrsed
väga peente ja lülrikeste karvadega või paljad. Lehed varieeruvad _
liņeaalsüstjad kuni peaaegu ovaalsed, kuid enamasti pikliksüstjad, 2_
7 cm pikad ja 0,5-2 cm laiad, terava kuni tömbi, harva pügaldunud tiptl
ja kiilja alusega, pealt täiesti paljad või piki kesļ<roodu mõnikord lühiudemeļised, tumerohelised, alt paljad, helerohelised (talveks külgejäävad
lehed muutuvad pruunikasroheļisel<s), nahkjad, pisut rulļunud terve servaga; roots 3-l0 mm pikk. Õied püramiidjates 4-B cm pikkustes pööristes, valged või kreemikad, võrdlemisi ebameeldiva lõhnaga. Õisikute teljerl,
t2

l<a

1 Esineb taime nimena Vcrgiiirrsel. Nirrrį võib tähendada kas <Liguurias kasvav>
või <punumisiööks kasutatav> (ladinakeelsest sõnast lĮgare '-- punlļnra' siduma).

2 atigare.(lad. k.} _ tavaline,'hariļik.
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193. joon.

ä

-

Harilik liguster (Ligustrum rLulgare): a

osa õisikust, c

ia

--

emakas,

õis, d

f-

-

laiaļįlaotatud õis, e

seeme,

g

-

viljakobar.

_-

lehed,
õietupp

õieraod ja tupe aļus ļühikarvasetl; õisiku alusel süstjad kandelehed. Õiekrooni putk tupest 2 korda pikem; krooni tipmed putkega ühepikkused või
sellest ļühemad. Tolmukaid 2, nad on putkega kokku kasvanud, tolmuka'
pead ulatuvad putkest välja; emakakael niitjas, nõrgalt kahehõlmalise
suudmega. Luuviljad violetja viljalihaga, kerajad või äraspidimunajad,

6-8 lĪlm

ļäbimõõdus, enamasti

2-4

seeņnega, läikiymustad, mitte_

söödavad.

Õitseb juunis-jLrulis; vįli vaįmib septembris-oktoobris.
Hariļik liguster ei ole meil täiesti külmal<irrdeļ. Tavalistel talvedel ta
küll ei kannata, kuid tugevama pakase puhul võivad tal mandril külmuda
mitme viimase aasta võrsecl. l939/40. a. karmil talvel täheldati Tartus
isegi l<ülmumist maapinnani; hiljem taastus osa põõsaist kärrnuvõsudest.
Saarteļ kannatab ka karminratel talvedel sulrteliselt r'ähe.
Eestis on harilik liguster võrdlemisi sage, olles levinud eriti ļinnade
haljasaladel ja aedades, kus teda kasutatal<se peamiselt heļ<itaimena. Sutt'
rimad isendid esinevad Saaremaaļ (Kingissepas jm.). .J. Klinge (lBB3)
järgi oli see ]iik meiļ külļaltki tavaline juba 85 aastat tagasi' Õitseb ja
kannab ka vilja, kuigi viljumine ei oļe er'iti Sage ega rikkalik. Seeme on
IdanemlSvoįmeĮlne.
Üldleviį. NSV Liidus Lääne-Ukrainas, Moldaavias, Musta mere äär_
setes steppides, Krimmis, Kaukaasias. Kesk-Euroopas, Vahemeremaadel.
Kasvab jõelLrhtadel ja avatud mäenõlvadel, eelistades viljakat lubjarikast
mulda.
Majanduslik tähtsus. Harilik liguster on väärtuslik dekoratiivpõõsas.
Talub erakordseit hästi pügamist, mistõttu saab temast moodustada suurepäraseid, tihedaid, antud vormi kaųa säiļitavaid hekke ja geomeetrilisi
kujundeid. Varem oļi įa seetõttu topiaarkunstis kõrgelt hinnatud. Vabaļt
kasvavana sobib ta rühmiti muruplatsidele, samuti pargiservadele ja hõredama võraga puude rühmade alla. Meil on ta kasvatamine perspektiivsern
pehmema kliinraga piirkondades. Tünnides kasvatatuna on kõlblik ka
ruurnide kaunistamiseks. Harilikku ligūstrit võib kasutada teiste ligustrija sireliliikide aļusena. Puitu on tarvitatud väiksemate treimistoodete valmistamiseļ<s, noori võrseid korvide punumiseks, vilju punase' sinise või
musta värvi saamiseks. įteetaim.
Vorrnidest on Eestis peale f. auĮgare esindatud:
t. aureo-uariegatum (West.) Schelle
- lehed kollasekirjud; esineb Vaimastvere dekoratiivpuukoolis, Luual metsamajandustehnikumi dendraariumis ja Tallinna botaanikaaias (kõrgus l m); on täheldatud õitsemisl;
Ī. nunum (Kohankie) Rehd' -_ madalakasvuline tiheda võraga vorm'
esineb Tallinnas 0,6 m kõrguse hekina; õitsemise kohta ei ole andmeic;
Ī' pųrantidale (Spaeth) Dipp.
- üļessuunduvate okstega vorm; konstateeritud Tallinnas ja Toila-orul; õitseb.
Varem on meil kasvatatud veel järgmist teisendit:
var' įtaĮįcurn (Mill.) Vahl (f' semperairens Loud.) * lehed helerohelįsed, peaāegu
igihaljad, õied rohekasvalged, r,iljad kollakasrohelised; pärit ltaaliast. J. Klinge (lB83)

andmeil on esinenud Tallinnas.
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Peale hariliku ligustri kultiveeritakse Eestis väga piiratuĮt veel kahte
järgmist ligustriliiki
gezaėnse Nakai.
Hokaido liguster
- Pärit Lõuna-Sahha- Ligustrum
on esindatud nelja (kuni 0,3 m kõrguse) isenlinilt ja Põhja-Jaapanist.
diga Tallinna botaanikaaias. Tavaļisteļ talvedeļ külmakindel, karmimatel
talvedeļ (näit. l965/66. a.) kannatavad võrsetipud. Õitseb, kuid ei vilju.
Tõmbilehine liguster - Ligustrurn obtusif oĮįum Sieb' et Zucc. (L. ibota
poolsaarelt. Esineb teadaolevalt
Sieb.).
- Pärit Jaapanist, Hiinast, Korea
ainult Kingissepas (kõrgus 0,5 m)' Tavaliselt talvitub oluliste kahjustusteta, kuid karmimatel talvedeļ külmub üsna tugevasti tagasi, nagu võis
täheldada |962163. a. on õitsenud ja viljunud. Tihemetsa dendraariumis
esineb ka teisend var. Regelianunr (Koehne) Rehd. -_ oksad horisontaaltasapinnas laiuvad, õisikud lühemad ja viljad väiksemad kui põhiteisendil;
pärit Põhja- ja Kesk-Jaapanist. Kõrgus l m. Võrdļemisi külmakindel.
A. Michelsoni (l950) andmeil on seda teisendit kasvatatud ka Järvseljal
ja A. Vaga (1960) andmeil Tartus.
'I'eravaļehise ligustri
kasvatamise katsed Tallinna
- Ligustrum acutįssįmum Koehne
.botaanikaaias on alĮes algstaadiumis.
Varem on meil kasvatatud amuurį ligustrit - L' amurense Carr., miįle csinemist
-'I'artus
märgib A. Vaga (l960)
.

19. SELTS EMAJUURELAADSED

-

GENTIANALES (CONTORTAE\

I

Rohttaimed, põõsad, puud ja ļ<a liaanid enamasti vastakute lehtedega'
Abilehed tavaliselt puuduvad. Õied neljatised või viietised' tetratsüklilised,
enamasti korrapärased. Kroon pungaasendis keerdus. Tolmukad, mille arv
vastab kroonlehtede arvule, sageli ļ<eerdunud tolmukottidega. Sigimik ül,:mine, moodustunud kahest viljalehest. Seemnealgmed ühe integumendiga'
Meenäärmed pole arenenud õiepõhjast, vaid on viljalehtede muundunud
j äänused.
A. Grossheimi järgi kuulub seļtsi 5 sugukonda: DesĮontaineaceae, Loganiaceüe, Gentįanacece (koos sugukonnaga Menųanthaceae), Apocgnaceae
ja AscĮepiadaceae. Selts Genilanaļes on suhteliseļt hästi piiritletav ja seotud seļtsidega Tubif Įorae ja Rubiales sugukonna Loganiaceae kaldu.
Sugukonna d Desf ontaįneaceae ja Loganiaceae on ļevinud peamiseĮt
'troopilistel aļadel. Viimase sugukonna koosseisu krruļuvad mitmed mürgised liigid. Näiteks Indiast, 'lseiloni saarelt ja Malai saarestikust pärineva
põõsa või madaļama puu Strgchnos nux-aomįca L. ,seemned on Semįnlļ
'Strųcltni nimetuse all kasutusel meditsiinis. Nad sisaldavad mürgiseid alkaļoide strühniini, brutsiini jt' Strųchnos toxifera Schomb. pärineb Lõunakuraaret.
Ameerikast ja annab indiaanļaste noolemür,ki
NSV Liidus on esindatud 4 (3) sugukonda
- Gentįanaceae, Menųanthu'
ceae (eraldatud Gentįrnaceae sugukonnast) , Apocųnaceae ja AscĮepiaKoostanud
20 Eestļ NSV

S.

floora

'I'aļįs

40r

daceae; Apocgnaceae esindajad on Eestis ļevinud kultuuris, kust üks liįk
sageli metsistub; teiste sugukondade esindajad kuuluvad Eesti floora koosseisu.

SUGUKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.

2.

Lehed kolmetised' Õied roosakasvalged. Kroonlehed sisekūljel nar
mastunud. Vesiste kasvukohtade taimed
2. sugukond ubalehelised -- Menganthaceae Dumort.

Lehed lihtsad, terved. Õied teistsugused
2
oied sinised, lillakad või punakad .
3
oied valkjad või kollakasvalged. Tolmukate pead ringina kokku kas_
vanud' Vili piklik, kõdrataoļine
4. sugukond angervarrelised
Asclepīadaceae R. Brownl

-

3. Öied sinised. Vars roomav' puituv, ainuļt õisi kandvad harud püstised.
Lehed nahkjad, igihaljad. Kukkurvili' Kultuurtaimed või kultuurist

rneįsistunud

3. sugukond koerakoolulised _

Apocgnaceae Juss'

Õied sinised, lillakad või punakad. Varred püstised. Lehed rohtjad'
Vili - kupar. Kodumaised taimed
l. sugukond emajuurelised * Gentianaceae Juss..

l. sugukond emajuurelised

-

Gentįanaceue Juss.,

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed terveservaliste ja enamasti vasta_
kute, harva vaheļduvate lihtlehtedega. Abilehed puuduvad. Õied mõlema_
sugulised, korrapärased, harva pisut korrapäratud, 4_ või 5-, harva 6l2-osalised' üksikult või tsümoossetes õisikutes. Tupp liitlehine, putkjas
või kellukjaS' enam või vähem sügavalt lõhestunud. Ķroon liitlehine, lelr_
terjas või kellukjas, harvemini putkjas või ratasjas, valrel lisahõlmadega;
kroon mõnikord neelus siseküljel narmastunud, kroonlehtede alusel sageli
koļlased meenäärmed' Tolmukad, mille arv vastab kroonlehtede arvulc,.
asetsevad kroonlehtedega vaheldumisi; tolmukaniidid peenikesed, vah,:l
laienenud; tolmukotid enamasti vabad, kinnituvad niidile alusega, harvcmini keskosaga' avanevad enamasti sissepoole, harva väljapoole, kahe
pikipraona. Sigimik ülemine, koosneb kahest kokkukasvanud viljalehest'
jalakesega või istuv, enamasti ühepesaline ning arvukate seemnealgme_
tega, harva ebaselgelt kuni peaaegu täielikult kahepesaļine. Emakakacį
niitjas, vahel ebaselgelt eristatav, ümmarguse kuni rulja kahejaguse suutlnrega. Vili
- enamasti kupar, nahkjas, kahe poolmena avanev, arvukate
väikeste seemnetega, harverriinį * mari. Seęmned rikkaliku endospermiga.
Sugukond on ļevinud peaaegu kogu maailmas, peamiselt aga paras-

ļ
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Koostatrud S' Talts.

vöötrne montaanseteĮ aladel, ning hõlmab üle B00'liigi (70 perekonda)'
Osa sugukonna''esindajaid loetakse niiduumbrohtude hulka. Emajuureli'
sed on įeamiselt putuĖtol'mlejad, suhteliselt šuįrrte õiteģa-"ja'meenäärmctega. Nende seemned levivad enamasti tuule abil. Sugukonna esindajatcl
esineb juurtel mükoriisa (mükotroofsed liigid); sellega on ka seletatav
nende võrdlemisi raske kultuuristamine, mistõttu nad dekoratiivtaimedena
ei oma suuremat tähtsust. Peaaegu kõik liigid sisaldavad, peamiselt maaalustes organites, nrõruaineid (enamasti glükosiide), harvemini alkaloide.
A. Blagoveštšerrski (l950) järgi kuuluvad emajuureļised fülogeneetiliselt
noorte ning progresseeruvate sugukondade hulka.
NSV Liidus on esindatud 7 perekonda. neist Eestis 3 perekonda, mis
kõik kuuļuvad triibusesse Gert'tįaneae'

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.

2
Õiekroon nradalalt lõhestunud, putkeosa hõļmadest pikem .
Õiekroon sügavalt, peaaegu aluseni lõhestunud, putkeosa hõlmadest
märksa lühem, määrdunudsinakas, tumedate täppidega
Saertįa L'
3" perekond sannikas

-

2. Õied roosad või punakad; tolmukotid pärast õitsemist spiraalselt
keerdunud

l.

perekond maasapp - Centattrįunl Gil.
Õied sirrisecļ või lillakad; tolmukotid pole pärast õitsemist spiraalselt
keerdunud
2. perekond emajuur _ Gentįana L.

L alamtriibus Ergthraeinae Gilg in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. A Q):
etteuļatuvate platsen66. lB97.
- Kupar ebaselgelt peaaegu kahepesaline
tade tõttu. Tolmuterad keskmise Suurusega' sileda, harva peenetäpilise
pitrnaga.
l,

perekond maasapp
- Centaurįum| Gil.
Giį. Fl. Lithuan. l: 35. ļ78l. _
Ergthraea Renealm ex Borkh. in Roem. Arch' I (l):28. 1796.

Enamasti kahe- või üheaastased püstised rohttaimed. oied tavaliseit
roosad kuni punased, harvemini (väljaspool Eestit) valged või kolļased'
koondunud harkjalt harunenud tsümoosseteks õisikuteks. Õied viietised,
harvemini neljatised. Tupp putkjas, kandiline, enamasti sügavalt lõhestu_
nud. Krooni putk piklik, ruljas, servis peaaegu lame. Tolmukad, mida on 5,
harvemini 4, kinnituvad krooni putke ülemisele osale; tolmukotid kroonist

väljāulatuvad, pärast tolmlemist spiraalselt keerdunud. Sigimik ühe
pesaga, niitja emakakaelaga, viimane enamasti kahejaguse suudmega.
Kupar ebaselgelt kahepesaline või ühepesaline, õmblustele kinnituvate
arvukate seemnetega, avaneb kahe poolmena. Seemned võrkja pinnaga,

I

henįaurįon (kr' k.) _"punakaõielise taime, arvata'Jasti Centąurįum mįnus'e nimetus

Dioskorid esel.
,6$
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Perekonda kuuļub umbes 50 liikį' mis on levinud Euroopas, Ąasias,
Põhja- ja Lõuna-Aņeerikas ning Austraaļias' Neist esineb NSV Liidu
flooras 7 liiki, Eesti flooras B liiki.

LlIKtDE MÄÄRAMlsE TABEL

l.

Lehed varre alusel hõredalt, mitte kodarikuna. Vars aluse ligidalt või
kõrgemalt alates harkjalt harunenud, sageli harunemata. Õieā üksikult
varre harunemiskohtadel ja harude tippudel rehekaenaldes, sageli ci
moodusta õisikut. Õiekrooni servis 6-8 mm läbimõõdus. Taime kõrgus
2-12 cm. Mererannal
l. Väike maasapp _* Centaurium puĮcheĮtum. (Fr.) Druce
Lehed varre aļusel kodarikuna. Vars ülemises o.sas harunenud .
2
kännastes,
mitmesugusel kõrgusel. Õietupp õitsemisajal peaaegu krooni putke
pikkune. Taime kõrgus 6-l5 (20) cm. Mererannal
3. Linalehine maasapp Centauriunl auĮgare Rafn
Varrelehed süstjad või piklikmunajad. Õied sarikjates kännastes, pea_
aegu kõik ühel kõrgusel. Õietupp õitsemisajal krooni putkest palju
lühem. Taime kõrgus kuni 45 cm. Teeservadel, jäätmaadel, põõsasīikes,

2. Varrelehed lineaalsed kuni lineaalpiklikud. Õied sarikjates

raiesmikel

2.

HariIik maasapp

-

CenĮaurįurrL mįnusMoench

l' Väike maasapp CentauriutrL puĮcheĮĮuml (trr.\ Druce, Fl. oxf. 342.
lB97; Hegi, Illustr. F'l.- Miįt.-Eur. 5 (3) : lg72. 1927; Grossh. in Fl. URSS
18: 52B. 1952; Pēt. in Latv. fļ.4: 51. i959.
Gentįana centaurįurn L'
Sp. Pl. 230' 1753'
G. puĮchelįa Swartz in Vet.- Acad. Handl. 85. pl. 3. f. s.
l7B3.
Ergthraea puĮchella Fr. Novit. Fl. Suec. ed' 2' 74. lB2B; Led' FĮ.
Ross.3 (l): 50. lB47-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curl. l2l. |852. _ Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed I, n" lõ.
1933. _- 3olororuclĮIHur Kpacįrsuü. (l94. joon.)
o' O. Tai'm paljas. Vars püstine, neljakandiļine, aluse ligidalt või
kõrgemalt aļates harkjalt harunenud, 5_l0 (12) cm kõrge, ūgeli aga
lihtne, harunemata, ühe või paari õiega ja ainult (l) 2-5 cm kõrge. Alumised varrelehed vastakud, ei moodusta kodarikku, munajad kuni ovaalsed,
tömbitipulised, kuni 4 (B) mm laiad; järgmised lehed piklikud või süstjad,
enam-vähem tömbi tipuga, 5 ebaselgelt eristatava rooga; ülemised lehed
süstjad, tömbi või teritunud tipuga. oied enamasti üksikult lehtede kaen_
las, moodustamata õisikut, vahel aga rohkearvuļiselt hõredates sarikjates
õisikutes; külgmised õied kuni l0 mm pikkadel raagudel, varre harunemiskohtadel asetsevad õied peaaegu raotud. Kandeleheį õite alusel lineaalsecl,
väikesed. Tupp putkjas, lineaaļsete või ļineaalnaaskeljate teritunud ning
krooni ligi hoiduvate hammastega, õite puhkemisel peāaegu krooni putkĮ
!
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puĮcheĮĮum (lad.

k') - kena,

ilusavõitu.
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l94. joon, Väike maasapp (Centaurium puĮcheĮĮum):

(orig')' f
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õitsevad taimed
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l95. joon. Väikese maasapi (CentaurĮum puĮcheĮĮum) leiukohad EestisĒF',

pikkune. Kroon l0-ļ2 mm pikk, peenikese putkega, Servis roosa kuni helepunane' 6-8 mm läbimõõdus, 5 pikliku tömbitipulise hõlmaga' Kupar kitsas, pikliklineaaļne' B--.l0 mm pikk. Seemned vĄga väikesed, tLrmepruunirl,
ebaühtlaselt ümardunud.
Oitseb juulist septembrini.
Eestis peamiSelį läänesaartel ja mandriosa läänerannikuļ (Enroi,
Emoc), harva põhjarannikul. Esineb mererannal, enamasti saliinsel astmel
(sageli koos Centaurįum auĮgare'ga, kuid sellest harvemini) avākooslustes,
haļofiilsete| luncus Gerardįį ja Festuca rubra rannaniitudel ja _karjamaa_
del, enamasti sooļakal savikal, kuid ka klibusel ja liivaseļ pinnasel.
Aväkooslustes on kaasļasliikideks sageli PĮantago marįtitna, Gįa.ux marįtįma, luncus Gerardįį jt. Läänesaartel ja territooriumi lääneosas mereratlnaļ kohati sage, esinedes hariļikuļt enam või vähem hulgaliselt, mujal
haruļdane. (l95. joon.) Halofiilne. Harva esineb väike maaSapp mere_
rannast kaugematel aladel; teda on kogutud näit. Pärnu rajoonis Tuhu
ja Torgu vahelt, Tuhtr sood läbivalt teelt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias
ja Kesk-Aasias; kasvab niitudel jõgede ja veekogude kallastel. Skandinaa_
vias,'atlantilises, Kesk_ ja Lõuna_Euroopas; esineb nii sooļakal kui ka
savikal, liivasel ja soostunud pinnasel.

Eestis on peale tüüpvormi (Ī. puĮcheĮĮum) tava|ine
f. pumiĮum Kusn. Įvar. simpįįcįssįmum (Schmidt) -Fr, Zimmerm.,
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f"

paįustre (Gaud.) Schinz et Keller] *- tainr l._5 cm kõrge, vars Įihtne ja
harunemata, ühe või kahe-kolme õiega.
Centaurįum mįnus l Moench Meth. 44g. ļ7g4
maasapp
{excl.syn. Fl. Dan. tab. 6Į7).-C.umbeįįatumGil' Fļ. Lithuan. t: l35. l7Bl;
Hegi, lļlustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (3): ļ969. l927; Grossh. in Fl. URSS 18:533.
pļ. 299.
1952; Pēt. in Latv. Ī|. 4: 52. 1959. * Gentįana Centaur.įum L. Sp.
Erųthraea centaurĮum (L.) Pers. Syn. 1:283. lB05; Led' Fl.
1753, p. p.
Ross.3 Ų): a2.lB47-_lB49; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Į-iv- u.
Curl. 120. 1852. - Exs.: Lippm. et K. Eichw .Eesti taimed I, no 17. 1933.
'3o.norotucfĪ{HįIK gouņN.IHltü. ( l96. joon.)
o. Taim paljas. Varsi üks või mitu, nad on püstised, neljakandiĮised,
kantideļ siledad, ülemises osas harunenud, püstiste harudega, ļ5-45 cin
kõrged. Varre alumised lehed enamasti jääva kodarikuna, äraspidimunajad, tömbitipulisecl, lühikeseks rootsuks ahenenud; varrelehed süstjad või
piklikmunajad, ebaselgelt 5 rooga, 3-_7 mm laiad, siļeda serva ning tömbi
kuni (vahel) teritrrrrud ,tiptrga. Õied harkjalt harunenud sarikjates kännilstes, peaaegu ülrel kõrgusel; õisiku harunemiskohiadel asetsevad õied lühi
raolised; külgmised õied kahe väikese naaskelja kandeļehekesega. Tupp
putkjas,4-6 n-rm pikk, õitsemisajal krooni putkest palju ļühem, keskkohani või sügavamaļt ļõhestunud lineaalnaaskeljateks hammasteks. Kroon
t2--l5 mm piĮ<l<, peenikesę koliaka putkega ning ereroosa serVisega; Ser_
vis umbes l0*_li mrn läbimõõdus, viie ovaalse tömbitipLrlise hõlnraga.
Kupar kitsas, lineaairuljas, umbes l0 mm pikk' Seemned rohkearvuļised,
,ebaühtlaselt ümardunud, pruunid.
Õitseb juulist septenrbrini.
Jäätmaadel, kesapõĮdudel, põldude ääres, teeservadel, metsalagendikel
ja _servadel, põõsastikes, jõgede, ojade ja kraavide kallasteļ. Esineb haju_
,salt kogu ierritooriumi1, enamasti väheste isendįtetra. Sageli lubjarikkaĮ
savikal, vahel ka liivasel ja soostunud pinnasel.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja Įõurravööndis, Lääne-Siberis, Kaukaasias ja Kesk-Aasias; kagvab luhtadel, jõgede kallasteļ, metsllservadel, jäätmaadel tasandikeļ, mägedes kuni ülemise alpiinse kõrgusastmeni. Skancįinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemcremaadel
ja Väike-Aasias; tulnukana Põhja-Ameerlkas.
Majanduslik tähtsus. Õitsernisajal kogutud maapealsete įainreosade
tinktuuri tarrritatakse meditsiinis ja rahvameditsiinis, peantiselt ainevahetushäirete pr-rhul. Taime kibe maitse on tirrgitud glĮ_rkosiidist erütauriinist,
mis laguneb glükoosiks ja erütroisentauriinik-q. Hariliklru nraasappi tnainivarl ravimtaimena jLrba Į'linitrs ja Dioskorirlcs.

2. Harilik

Certtaurįunt :uuĮgare 2 RaĪn l)anrn. oclr
Holst. Fl.2: 72. lB00; Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): l971 . 1927; GrossĮt.
in Fļ. URSS lB: 533. 1952; Pēt. in Latv. Īl. 4: 52' į959' Gentįanu

3. Linalehine maasapp
I

mįnus (lad. k.) *" vāiksem.

2 uuĮgare (lad. k.) -- harilik, tavaline.
407

f1

ļJ

N

e

F
(ļ

g

a
b

Harilik nraasapp (Centaurium minus): a ja b -=-, õitsevad taimerl (orig.}
õis pikilõikes, d
tolmrrkotid pärast tolmlemist, e -_ sigimik, f ja e _-- seemned-

196. joon.
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l97. joon. I-įnalehine nļaäSapp (Centaurium uuĮgare|: a kuni d
(orig.)' e -- õis.

_

õitsevad taimed

CetüaurįunĮ p. L.Sp. Pl. 230' 1753. * Ergthraea Į.inąrįaefolia Pers. Syrr.
1: 283. 1805; Led. Fl. Ross. 3 (l): 50.. 1,847-1849; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curl. l2l. lB52.
- E' lįtoraįis Fr. Nov. Fl. Suec.
30. l8l4, non S. F. Gray.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed I, n,
- Rafn). 3onoroTblcflųHllK o6r,tķHoseHĮIltü.
l6, l6a. l933 (sub C. erųthraea
( 197. joon.)
o' o. Tainr paĮjas. Varsi üks, sageli mitu; nad on alusel ruljad või
kogu ulatuses neljakandiļised, vaolised, püstised, üļemises osas enamasti
harkjalt harunenud, püstiste harudega, (5) 6_-l5 (20) cm kõrged. Lehed
pisut lihakad; varre alumised lehed püsima jääva kodarikuna, nrõlajad,
tömbitipulised; varreIehed 1ineaaļsed või pikliklineaalsed, tömbitipulised
(vahel ülemised lehed teritLrnud tipuga), l-3 rooga, alusel ahenenurl,
enamasti 10-15 (20) mm pikad ja 2-4 (5) mm laiad. Õied sarikjates
kännasįes, hiljem mitmesugusel kõrgusel; külgmiste õite alusel kaks väi
kest lineaaļset kandelehekest. Tupp putkjas, 6-9 mm pikk, sügavalt, vahel
peaaegu aluseni lõhestrrnud lineaalnaaskeljateks hammasteks, õitsemisajal
krooni putke pikkune. Kroon 13-l5'rnm pikk, servis l0-lļ mm läbimõõ_
dus; putl< rohekas, servis roosa või helepunakas, 5 tömbitipulise hõlmaga.
Kupar lineaalpiklik, B-l0 mm pikk. Seemned väga väikesed, nurgeliseit
ümarclunud, tumepruunid.
''
Õitseb juLrlist septembrini.

0

D.

a

.į

a

t

l98. joon. Į.inalchise maasapi (Centaurium uuĮgare) leiukohad Eesįis. (K. Eichrvaldi järgi,
täiendustega.)
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Eestis peamiselt läärrėsaar,tel ja mandri lääneosas rannįkuļ (Emoc,
Emor), harva põhjarannikul (l98. joon.). Kasvab mereranna saļiinsel
astnreļ avakoosļustes ning halofiilsetel niitudel ja karjamaadel, sageii
ļuncus Gerarcįiį rarrnarriitudel selle niidutüübi ühe karakterJiigina, k;r
fannaääfiSes roostikus. Esineb sageli koos Centaurįunl puĮcheĮĮum'iga, On
aga sellest ļaiaļdasemalt levinud. Territooriumi lääneosas Sage mererandadel, esinedes enamasti hulgaliselt. Eelistab soolakat savikat või liivast
pinnast, esinedes ka rannavallidel ja klibusel rannal. Halofiiļne.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas peamiselt keskvööndįs ja lõunavööndi põhjaosas; kasvab mererannal liival ja jõeäärsetel niitucįel. Skandinaavias ja Kesk-Euroopas, eelistades asukohti rannikutel.

2. alamtriibus (ientįaninae Gilg in Engl. et Prantl, Pflanzenf arrr' 4 (2):
78. lB97' * Kupar iihe pesaga. 'lcllrnuterad võrdlemisi suured.
2.

perekond ernajuur

Gentįanu|
- t753.

L. Sp. Pl, 227.

|-.

Ühe- või nritmeaastased rohttaimed vastakute ļehtedega. Öied tavali_
selt viietised, lrarvemini neljatised, väga harva kuuetised kuni kaheksatised, sageli sarikjates õisikutes, harvemini üksikult. Tupp putkjaS. Kroorļ
putkjas, kellukjas r,õi ļehterjas' lrarvemini ratasjas, paljas või seestpocllt
(neelus) karvane või rrarmastunud; I<rooni hõlmade vahel sageli lisahõlmad voltide näoļ. ]'olmukaid vastavalt krooni hõlmade arvuļe, asetsevad
hõlmadega vaheļdumisi ja kinnitLrvad krooni putkeosas' Emakakaeļ iflhike'
vahel vaevalt märgatav, enatltasti kahejaguse suudnrega. Ķupar uhepesaline, avanenuĮt 2 poolmega, arvulrate seemnetega. Seemtterl tiivuļised või
tiibadeta, siļeda või Į<robeļise pinnaga.
Perekond GerLtiunu, hõļmab įile 300 liigi rring on sugukorlna Gentįa''
naceae liigirikkairn perekond. Enamik liike kuulub niidutaimede hulka ja
ei talu varju. Perekonna esindajad on levinud mitmesugustes looduslikes
vööndites (alates tundrasį kurri kõrbeni), peamiselt aga põhjapoolkera
parasvöötmes mäestikes alpiinse kõrgusastmeni. Suhteliselt väike afv
liike kasvab niitudel metsa- ja stepivööndis, veel väiksem arv kõrbetes.
Lõunapoolkeraļ esineb vähe liike^ NSV Liidus on esinclatrrd 96 liiki, neisį

Eestifļooras5liiki.

Perekonna tiiüpliik on Genįįanu ļutea L'

LllKlDE MÄARAMISE TABĖL

l.

Krooni putke neel seestpoolt karvane (ühe_ või kaheaastased roht

taimed)

Krooni pįļtke neel seestpoolt karvadeta (mitnreaastased

rohttaimed)

2

4

į PĮįniuse järgi Illüüria kuninga Gentise auks, lres olevat kasutanrtd koįlast emajuurĮ
ravimina katku vastu; Dioskoridese järgi olevat kuningas Gentis avastanud selle pere_
konna įihe

esindaja.

'

4lį

2: Juurmised lehed

murrajad või süstjad, vähesearvulised' enam,asti kurti
4 mnt laiad. Õied määrdunudlillad, vähesearvuļised. Vars 2 või 3 sõl.
Idulehed õitsemisajal alati olemas. Mererannal või selle
1evahega.

lälreduses

3.

Rand-emaju

ur

-

Gentiana uĮiginosa Willrl,

Juurnrised lehed äraspidimunajad või mõlajad' rohkearvulised, 3l0 mm laiad. Õied punakaslillad, rohkearvulised. Vars enamasti (3)
4-l,2 sõlmevahega. Idulehed õitsemisajal sageli kuivanud '
. 3
3. Vars vähe harunenud, (3) a või 5 sõlmevahega, neist teine või kolmas
sõļmevahe teistest märksa pikem. Keskmised varrelehed keeljad või
piklikud' tömbi tipuga, sõlmevatredest enamasti lühemad
,,
4 Keeljas emajuur * GentįatLa ĮinguĮata C. A. Agardh

Vars tavaliseįt lrartrnenud, enanrasti 6-l2 enam-välietn ühepikkuse
sõlmevahega. Kesknrised varrelehed süstjad või munajassüstjad, teri_
trtnud tipuga, sõļmevahedest pikemad, pisut lühemad või rrendega ühe_
pikkused
5. Kaenal-emajuur
Gentiana amareįįa L.

4. Õied

-

l-2

(2,5) cm laiad, vähesearvulised, üļe_
l- või 2-kaupa varre tipul; õitel seespool
5 rohelist joont. Kroon 5 hõlmaga' Keskmised varrelehed kitsad;
lineaaļsed või lineaalsüstjad, 3-9 mrn laiad
l. Sinine emajuur Gentįana pneumonanthe L.
tumesinised, suured,
miste lehtede kaenlas või

-

Õied väljastpoolt hallikassinised, seestpoolt sinised, rohke.arvulised,
kuni l (l,5) cm laiad, üļemiste lehtede kaenlas ja varre tipul. Kroon
4 hõlmaga. Keskmised varrelehed pikliksüstjad,2_-4 cm laiad
2' Südame_emajuur *- Gentįana cruciata L.
l. alamperekond Gentiana' - Eugentįana Kusn. in Engl. et Prantl,
Pflanzenfam. 4 (2): 81. lB97.
- Õietupe hõlmade vahel esineb kilejas
membraan, krooni hõlmade vahel Įisahõlmad voltide näol. Emaka aluset
meenäärmed. Enamasti mitme_; harva üheaastased taimed.

* t.

Sinine emajuur

Gentįana pneumonanthe! L. Sp. Pl.228' 1753;
Led. Fl. Ross.3 (l):67.- 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. GewEsth-' Liv- u. Curl. l52. lB52; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.,5, (3): 2000.
1927; Grossh. in Fl. URSS 18 547' 1952; Pēt. in Latv. fl.4:55. 1959'
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed IV, no 169. 1939. --. lopeuanKa Jreror{Har.
(

199. joon.)

4' Taim paljas. Risoom jäme, lühike, narmasjuurtega. Varsi ena_
masti üks, vahel mitu; nad on aļuseļ puitunud, püstised, tavaliselt harune_
mata, alusel munajate soomustega, l5-45 (50) cm kõrged. Lehed lineaal_
sed või lineaalsüstj'ad, 3-7 cm pikad' tavalįselt 3--6 mm laiad, enamastį
1 pneun'ļon (kr' k')
vastu.

Ą|2

*

kopsud; tainre õisi kasutati. vanasti ravimina -kopsuhaiguste

;

c

b

a
l99.' joon. Sinine emäjuur (Gentiana pneumonan|.the): a

aluminė osa (orig.),

lc'- õis

ja įr

pikilõikes.

õitseva taime ülemine ja

ühe rooga, tömbi tipuga (valrel üļemised iehed teritunud tipuga), alusel
ahenenud ning'lühikesteks tuppedeks kokku kasvanud, enam või vähem
tagasikäändunud Servaga; alumised lehed väiksemad. Õied vähesearvulised, üksikult ülemiste ļehtede kaenļas või ühe- või kahekaupa varre tipul,
õietupe pikktrstel või sellest lühematel raagudel; õieraod tupe alusel kahe
kõrglehega. 'Iupp kellukjas, viieosaline, kroonist umbes kaks korda ļühem,
l5-20 mm pikk, putkeosast pikemate või selļe pikkuste lineaalsete või
lineaalsüstjate tēritunud hammastega' Ķroon viietine, tumesinine, alusel
valkjas, lehterjas-kellukjas, 30-45 mm pikk, seespool viie rohelise joo'
nega; krooni hõlmad munajad, kolmnurkja teritunud tipuga, krooni putkest
palju lühemad; voldid hõlmade vaheļ korrapäratud, teritunud või ahenenud hambaĻs, hõlmadest palju lühenrad. Tolmukad lamedate niitidega ja
kokkukasvanud toltnukottidega. Sigimik lühikesel jalal lühikese eristatava
emakakaeiaga, mille Suue on lõhestunud. Kupar pikliksüstjas. raoga, üle'
mises osas ahenenud. Seemned käävjacl, pisut tiivulised; umbes l,5 mm
pikad, võrkja pinnaga.
Õitseb juulist septembrini.
Eestis levinud ainult territooriumi mandriosas, peamiselt idas, niisketel
niitudel, ka uhtlamminiitudel, madalsoodel (sageli tarnakooslustes), hõre'
dates lehtmetsades ja raiesmikel, põõsastikes, ka jääimaadel [Esup (ida'
osas)' Alt, Emed (lõunaosas), Eor (idaosas), valdkonnas Eint on teada
ainult üks ļeiukoht, mujal puudub (200. joon.)]. Esineb enamasti turvastu_
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200..joon, Siniselemaiuure,:(Genil'ana

4lĄ

:;:;-rz::Įnl::;u-,..o

(täisringid) ia hāvinud

nud, harvemini savikal mineraalpinnasel' Kaaslasliikideks

on.läit. Emajõe
suudmeaļaļ (Kalli järve kaldal asuval soosaarel) Betuįą humiįįs, Saįįx
rosmarinifolia, lrįs sįbįrįca, Lgsimachia auĮgaris' FiĮipenduĮa uĮmaria,
Senecįo paludosus jt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (Krimmi pool_
saar välja arvatud), Kaukaasias, Lääne- ja lda-Siberis; kasvab niitudel ja
metsaservadel, mäestikes l200 m kõrguseni. Skandinaāvias, atlantilises,
Kesk_ ja Lõuna-EuroopaS.
Majanduslik tähtsus. oitest saab helesinist värvainet villaste esemete
värvimiseks. Sisaļdab mõru glükosiidi gentsiopikriini. Rahvameditsiinis
kasutatakse ainevaheįushäirete puhul.
Eestis võib täheldada peale Ī' pneutnonanthe järgmisi vornre:
Ī. Įatifolia Scholl. _ lehed laiemad, 3__5-roodsed;
Ī. aĮbifĮora Murr. _- õiekroon seestpoolt valge;
Ī. roseifĮora Zins, _ õiekroon seestpoolt roosa,
Südame_emajuur * Gentįana cruciata,L'Sp.pl.23l. 1753; Led.
Fl. Ross.3 (l):69. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 151. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) : 2004. lg27;
Grossh. in Fl. URSS 18: 568. 1952; Pēt. in Latv. fl. 4: 55' lg59. _ Exs.:
K. Eichw. Eesti taimed IV, n" 170. 1939.
- lopeuaaKa Kpecroo6paeHaa,
(201. joon.)
' ų. Heļerolreļine paljas taim. Risoom jäme ja tugev. Varsi üks, harvemini mitu; nad on püstised või pisut tõusvad, tugevad, vahel lilļakad,
l5-40 (45) cnr kõrged; nende aļusel vanade lehtede kiulised tuped. Alu_
mised lehed (arvuļt 5-_B) kodarikuna, pikliksüstjad või elliptilised, alusel
ahenenud, enamasti 3, vahel 5 rooga; varrelehed roltkearvuļised, munajasvõi pikliksüstjad, tihedalt ristvastakud (paariviisi ristina), teritunud
tipuga,3 rooga,4-B (ll) cm pikad ja2-3 (4) cm laiad, kareda servaga,
paariviisi alustega kokku kasvanud umbes l-3 cm pikkusteks tuppedeks.
Õied tihedate kimpudena (männastena) ülemiste ļelrtede kaenlas. Õietupp
lühikellukjas, valkjas, kilejas, lõhestumata, 4 koļmnurkja teritunud ham_
baga, kroonist palju lühem. Kroon neljatine, seestpoolt sinine, kandilintl,
2-3,5 cm pikk; hõlmad ovaalsed, teritunud tipuga, putkeosast palju lühe_
mad: voļdid krooni hõlmade vahel hõlmadest lühemad, koļmnurkjad, kahe_
jaguse tipuga. Tolmukad vabad, peenikeste niitidega. Sigimik jalata, emakakaelata, kahelrõļmaļise suudmega. Kupar piklik. Seemned pruunid,
läikivad, umbes l mm pikad, tiivutud, võrkja pinnaga'
Õitseb juunist augustini.
Kuivadel niitudeļ ja aasadei, nõļvadel, oosidel, ka Ęmumäel ja Ebavere
mäel, paekaldä ülaserval, teede ääres, peamiselt territooriumi mandriosas
(202. joon.). Hajusalt, kohati haruldane. Lubja- ja kuivalembene taim, kas-

2.

I

crucįata (lad. k.) * ristitaoline, sõnast crįļx
asetsevatc lchtede tõttu.

_

rist; nähtavasįi taime ristitaoliselt
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20l, jtnn. Südame-emaj uur (Gentiana cruciata). (orig.)
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202. joon. Südame-emajllwe (Gentitttta cruciataJ leiukoharl Eestis

vab tihti ka'kruusal. on Eestis otna areaali Įoodepiirii. Esineb enamastį
väheste isenditena. I(aasļasliikideks orr sageli TrifoĮitult montanutn, Veronica spĮcata, Gerartiunt sangtt'itl'eLlm jl.
Ülrllevik. NSV Liidus Euroopa-osa liesk- ja lõurravöönclįs, Į(aukaasias,
Lääne-Siberis ja I(esk-Aasias; kasvab metsaserva.del ja _lagendikel, põõsastikes, niitudeļ ja krrivadel nõlvadei; mäestikes kuni subaļpiinsel kõrgusastmel. Väljaspool NSV Liitu Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahernere_
maade lääneosas, Balkani poolsaarel ja Väike_Aasias.
Majandrrslilt tälrtsus. Värsl<etes lelrtedes leidub umbes 200 mg/o C-vita-

miirri. Maa-alused. osad sisaļdavad tnõru glükosiidi gentsiopikriini
(cl6FI20o9)

ja teisi mõruaineid. Taime preparaate (ekstral<te)

meditsiinis seedelräirete

ļ<asr:tatakse

puiru1.

2'

alanrperekond' GentįarteĮĮa (Moench) Kusn. irr Engl. et Prantļ, Pf lan_
zenfam' a Q):85. l897. _ Õietupe hõlnrade vahel puudub kiļejas nremllraan, puucluvad ka krooni hõlmade vahelised voļdįd (lisahõlmad). Krooni
putkeosa neelu kolral sageli karvane või narmastunud, alusel meenäärmetega. Enamasti ühe- või kalreaastased taimed.

_- Gentiana uĮiginr-.,sal WiļļcĮ. in L. Sp. Irl. erļ. 4. l:
1347' Į797; Grossh. įrr Fl. URSS t8: 605. 1952; I}et. įn Latv. ll. 4: 56.
G. atnareĮla e. uĮigĮnosa (Willd.) Led. Fl. Ross' 3 (1):53. \'847
1959.

3.

Rand_ernajuui-

-

I ttĮigi'ttosa (ļad. k.) ..- Soo5 kasvav
Z^7

Le.!ti NSV [ļoora
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203. joori. Rand-emajuur (GentĮana uĮiginosa|. (orig.}

1849. ---- G' amareįįa ssp. uĮiginosa (wiļļd.) Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 (:3): 2045. 1927.
GentįaneĮĮa uĮiginosa (Willd.) C. Börn. Fl. deutsch.

Volk 542_543. l912; Pritch. in Wats' 4 (a): l9ļ. l959. *- lopeuaexa
na'ļ. (203.

ToĪĪfl-

joon.)

Taim paljas' Vars 3-l5 (20) cm kõrge, ļihtne või nõrgalt
harunenud, 2 või 3 (4) sõlmevahega. Idulehed õitsemisajal alles, rohelised,
ļühidalt äraspidimunajad kuni peaaegu ümmargused, ahenenud rootsuks,
tönlbi tipuga, kuni 3 mm laiad; aļumised varrelehed munajassüstjad või
süstjad, enam või vähem teravatipulised, l0--_l5 mm pikad ja 3_6 mm
laiad; iiļemised varrelehed munajad või kolmnurkjalt süstjad, terava

e' o.

tipuga, alumistest lehtedest enamasti ļühemad, sileda Servaga. Õied vähesearvuļised, enamasti viietised, vahel neljatised. Tupp sügavali ļõhestunud
7-|0 mm pikkusteks lineaalsüstjateks või süstjateks tipmeteks, rriis on
putkeosast kuni 2 korda pikemad. Kroon putkjas, määrdunudlillakas, har"
vemini valkjas, tavaliseļt l0-ļ5 (l6) mm pikk, neelu kohal 3_-4 mm lai;
krooni putk tupe pikkune, hõlmad ovaalsed, tömbitipulised, ogaja teravikuga. Sigimik ja kupar jalata.
Õitseb augustist oktoobrini'
Eestis mererannal saliinscl ja suprasaliinšel astmel, kasvab avakooslustes ja sageli halofiilsetel luncus Gerardįį rannaniitudel ja -karjamaadel,
ka rannast kaugemal levinud niitudel Įnäit. Carex panicea __ C' nigra
(C' Goodenoarfi) kooslustes]. 'Läänesaarte ja mandri ļääneosa rannikuaļadel sage. Niiskuselembene.
üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa põhja- ja keskvööndis; kasvab ojade
kaļļasteļ ja niitudeļ. Skandinaavia lõunaosas, Kesk- ja atļantilises
Euroopas.

emajuur _ Gentįana ĮinguĮata ' q. A. Agardh in Lunds
Phisiogr' Sälskaps Ärsberätteļse 29. l825; Grossh. irr Fļ. URSS 18: 605.
l952'
- G' AmareĮla L. Sp. Pl. 230. 1753, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gerv. Esth-, Liv- u. Curļ. l53. lB52, p' p.; trēt' in Latv' fl. 4: 58. l959'
p.p.- G' amareļļa ö. įįuonįca (Eschsch.) Led. Fl' Ross.3 (l):53. lB47lB49. * G. AmareĮla Ssp. eu-AmareĮĮ.a Murb. var" ĮittguĮata (C. A. Agardh;
G. įįuonlca Eschsch. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt'-Eur.5 (3): 2045. 1927.
Gris. Gentian' 24l. lB39; Wied. et Web. l. c.-_* GentįaneĮįa ĮinguĮata
(C.A. Agardh) .Pritch. in Wats. a {Ņ: l7B. 1959. -_ Exs.: K. Eichw. Eesii
taimed IV, no 17ļ. 1939 [sub G. amarelįa L. ssp. lĮnguĮata (C.A"Agardh)
F" Aresch.]. _- lopeuaBKa fl3blųKonan. (204. joon.)
o. Taim paljas. Vars püstine, peenike, sageli Įihtne, vahel alates
alusest või ainult ülemises osas suhteliselt vähe harunenud, sageli punakas või lilļakas, enamasti 4 või 5, harvemini 6 või 7 sõlmevalrega (alumine
sõlmevalte on ļühike, teine ja kolmas aga teistest pikemad)' (5) l0-20
(30) cm kõrge. Juurmisecl iehed enamasti kodarikuna, äraspidimunajad
kuni mõlajad, tömbitipulised, sageli pisut südaja alusega, 7-|5 (20) mm

4. Ķeeljas

|

ĮinguĮata (lad. k.)

n.

_

keeljas; taime keeljate varrelehtede tõttu.
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204. joon. Keeljas emajttur (aentiana ĮinguĮata\. (orig.)

pikad, 5--l0 mm laiad; ülemised varreiehed teritunud tipuga. Õied ena_
masti viietised, rohkearvuļised. Tupp sügavalt lõhestunud lineaalsüstjateks
hammasteks, 8-ll mm pikk; tupe hambad putkeosast märgatavalt pike_
mad. Kroon putkjas, punakaslilla, harva valkjas, (l0) l2-ļ6 (20) mnr
pikk; putkeo., p"ur.gu ruljas, enamasti rohekaskollakas; krooni hõlmad
jalata või õige ļiihikese jalagaįlklik-ouuulsed, tömbitipulised. Sigimik
(G.
ĮiuonĮca).
krpr' raota või väga lühikese raoga
Õitseb juunist auģustini-septembrini.
Esineb nii kuivadeļ kui ka parasniisketel niitudel ja puisniitudeļ, nõlva-'
ja rauddel, karjamaadel, söötidel, teeāe ja põldude ääres, kraavikaļlastel
teenõlvādel, sügavamapõhjalistel loocludel ja ka soostuvateļ niitudel (turbapinnasel). HĮjusalt l<ogu Eesti territooriumil. Niitudeļ on 1<aasļasliiļ<idei<s sageli Geum rįaaįe, Ranuncuįus acer, Rumex acetosa, Gaįįunl rrtoĮĮugo, PīuneĮĮa uuĮgaris, Līnum cat|rartįcurtt, Centaurea jacea, Brįza medįa
jt. Esineb enamasti välreste isendiiena.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja_ ja keskvööndis, Kaukaasias,
Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias; kasvab rriitudeļ ja veekogude kallasteļSkandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas'
Kaenal-emajuur -- Gentiantl amareļļal L. Sp. Pl. 230. 1753, s. str.;
Wied. et Web..Besįhr. phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curļ' t53. 1B52, p. p.; Pēt"
G. AmareĮla var. axįįĮaris (F. W. Schmidt)
in Latv. fl. 4: 58. 1959, p. p.

5.

-

Led'Fl.Ross;3(l):53.1B47-ļB49;Hegi,Ilįustr.F.l,Mitt.-Eur.5(3):

_- G. axįĮĮaris (tr. W. Sclrmidt) Murb. in Acta Horti Berg.2:
Gentįaneļla ama'
2a. 1892; Grossh. in Fl. URSS iB: c06. |952.
in Wats. 4
Pritch.
l9l2;
reĮĮa (L.) C. Börn. Fl. deutsch. Voļk 542__543.
boėm.2'.29.
Fl.
Htppion axįĮlare Įt. W. Schmidt
(a), t7B. t959.
2045. |g27.

lope.Ianxa ra3yIrFIafl' (205. ioon.)
harva lihtne, 6-I2 sõlme_
o. Taim paljas. Vars püstine, 1raruneriud,
ja
teistest ainuļi vähe
koļmas
vahĮga (sõlmevaūerl ühepiūkused või teine
(40)
cm kõrge. .}uurpikemad), sageli punakas või liĮlakas, (5) ļ0-30
nrised lehed kodarikuna, mõlajad, peaaegu rootsuks ahenenud, tömbitipu_
ļised, õitsemisajaks enamasti ūtrivantrcl; aļumised ja keskmised varrelehed
munajassüstjad või süstjacl, teriturrud tipuga, r'astavate sõlmevahede
pikkuĮed või ainult pisut lühemad või pikemad, 20_-30 mm pikad ja 5_
īo *rn laiad; üļemišed varrelehed süstjad, terava tipuga. oied enamasti
viietised, rohkearvuļised. Tupp 7-|1 mm pikk, sügavalt lõhestunud
lineaalsüstjateks või ļineaaļseteks teritunud tipuga hammasteks; tupe hambad putkeosast palju pikemacl. Kroon putkjas, punakaslilla, harva valkjas,
(l0) 12-l6 (2õ; mm pikk; kroorri putk üļemises osas valkjas, hõlmaü
piklikud, teritunud, 4-5 mm pil<ad. Sigimik ja kupar jalata'
Õitseb juulist septembrini.
Esineb niitudel ja puisniitudel' sügavaraapõhjalistel ļoodudel, karjamaarlel, teede ja põldude ääres, kraavikallastel. Hajrrsaļt, eeļmisest liigist
1793.

I

--

amareĮļa (lad'

k.)'-

veidi tnõlu; niõrkjäi;.
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20õ. joon. Kaenal-emajuur (GentĮana amareĮĮa\' (orig.)

harvemini. Kogutud näit. f'alļirttra' juures Maarjamäel, kus kasvas- kocs
AįĮium schoenoprasurrti ja Dįanįhus superbus'ega, Tamsalu ümbruses, põhjarannikul Sillamäel, Tartu ja Rakvere ümbruses jm.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa põhja_ (Dvinaa-.Petšoora valdkond), kesk- ja lõunavööndis (Volga-Doni valdkonnas ja Krimmi poolsaarel), Kaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis; Kesk-Aasias; kasvab niitudeį
ja jõgede kaļlasteļ. Skardinaavias, Kesk- ja atlarrtilises Euroopas.
Gentįana tinguĮata ja G. amareįįa asendavad teineteist sesoonselt; esimene esineb ļievadel ja suvel. Kui Iliigid on nad seotud üleminevate tun_
nustega.

3.

Saertįa I L.
perekond sannikas
L. Sp. Pl. 226. 1753.

Mitmęaagtased rohttaimed enamasti vastakute lehtedega' Sageļi juurrnise lehekodarikuga. (;ied viietised, harvemini neljatised,'raolised, kobarjates või pöörisjates õisikutes. Tupp ja kroon peaaegu aluseni lõhestunucl.
Kroon lühikese putkega, hõlmade alumises osas siseļ<üljel enamasti ļ<aks
(harva üks) narniastunud Servaga meenääret. Toļrnuļ<aid 5 või 4, toļmukotid rippuvad, alusel nooljad. Sigirnik jalata, ühe pesaga, ļühikese emaļ<akaelaga või iļma selleta; suue kahejagune, neerjate hõlmadega. Ķupar
ühepesaline, avaneb kahe poolmena, õmblusteļ asetsevad plaatjad Seemne_
kandjad. Seemned munajad või kerajad, tavaļiselt enam või vähem tii_
vulised.
Perekond hõļmab ligi 40 liiki, mis on ļevinud peamiselt Euroopa ja
Aasia mäestikes. NSV Liidus esineb neist l8 liiki, Eestis üks liik' mis on
ka perekonna tüüpliik.

Füsiksannikas * Saertįa perennis 'L. Sp. Pļ.226. 1753; Led. Fl.
Ross. 3 (|):7a' ļB47'_1849; Wied. eį Web' Beschr. phan' Gew. Esth', Liv_
u. Curl. l54. l852; Hegi, lllrrstr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): |974. |927; Grossir.
in Fl. URSS 1B: '630. l952; Pēt. in Latv. fl. 4: 59. ļ959. * Csepuux
MHororrerHlr. (206. joon.)
4. Taim paljas. Risoom lühiļ<e' tõusev, narmasjuurtega. Vars püstine,
kandiline, lihtne või ülemises OSaS veidi harunenud, sageli punakaspruunjas või lillakas, enamasti l5_.45 (50) cm kõrge. Juurmised lehed varre'
ļehtedest palju suuremad, pika peenikese rootsuga ja tugeva pearooga;
rootsud umbes lehelaba pikkused või pisut pikemad; ļehelaba munajas või
.elliptiline, 5 rooga, tömbitipuline, (3)'4-7 crn pikk ja kuni 4 cm lai võį
laiem; varrelehed paarikaupa (l või 2 paari), harva üksikult, enamasti vastakud, väikesed, pikliksüstjad või süstjad, varreümbrised, kuni 2,5 cnr

l'

l Hollandi aedniku Etnanuel Sweerti auks' kes l6l2. aastal andis vālja
joonised (florileegiunri).
2 perennĮs (lad. k.)

_

taimede

mitmeaastane, püsik,

Ą23

d
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b

a

206' joon. Püsiļ<sanrrikas (Suertia perennis}: a ja b _ õitseva tairne ülemine
alumine osa (orig.), c
sigimik, d * kaks kroonlehte ia tolmrrkas.

-

ir,o

b.

q

o

6r/
į
I

I

t

I
I

>/.

I

l
,

į).

a

o

o

į

i

c

bc

!
I

c
0

r.*l-.-

2i}7 jo()lļ. Irrisiļ<santtii<lt (Socrliu rcranlļiS'} leiLrļtchatl Ī]estis.

pikad. Õied viietised, neljakandilistel f aagįidel (alr-rmiste õite raod teistest
pikemad), koondunud kitsaks pöörisjaks, tavaļiselt 7-rc cm pikkuseks
õisikuks' Tupp kroonist ļühem, 5-6 mm pikk, peaaegu aļūSenį lõl-restunud
5 lineaalseks ja teritunud har-nbaks. Kroon rnäärdunud-sinakas või -Įiļ1akas,
vahel haļlikassinine, tutneciate täppidega, alusel rohekas; krooni ļrõimad
pikiil<siistjad,6__B (l0) mm pikad, laiaļt teritunucl või tömbid, hõlma aļu_
seļ kaks tLrmeliļ1at narmaStunud servaga ümardunud nääret' Tolmukad sigi_
nrikust peaaegu 2 korda pikemad. Emakakael puudub, sigimik kahehõlmalise situdmega. Kupar muflajaS, l0-l2 mm pikk, ühepesaline, avaneb kahe
poolmena, rohkearvuliste seenrnetega. Seemned lamedad, korrapäratuļt tiivuļised, kuni 2 mnr laiacl.
. Õitseb jrrunist või jtrulist septembrini'
Eesti lõuna_ ja idaosas Soostuvatel niitudeĮ ning nradalSoodeļ. Haruļdane
(207. joon.). Helistab lubjarikkaid kasvukohti, kuid ei ole pinnase suhtes
siiski erįti rrõricļļik. Soos1unud aladel on kaaslasliikideks sageli Carex
panįcea, C' įIostįana, C. f Įaua, Moįįnįa Coeruįea, Parnassįa palustris, Crepis
pa.Įudosa, CįrsįutlL paĮustre, Succįsa pratensis jt'
Üldlevik. NSV LiidLr Euroopa-osas keskvööndis; kasvab niisketel niiturtel ja soodel. Kesk- ja atlantilises Euroopas ning Balkani poolsaarel; levinud tasandilrel; mäestikes kunį subalpiinsel kõrgusastmel.

425.

2. sugul<ond ubalehelised

Menganthaceae Dūrnort.'

-

Soos ja seisvas vees kasvavad rohttaimed vahelduvate lehtedega, vahel
kolmetiste liitlehtedega. Lehed kasvavad välja risoomist. Õied enamasti leįt_
tedeta varre tipttl õisikuks koondunud, harvemini asetsevad pikkadel õieraagudel ļelrtede,kaenlas. Tupp 5 hambaks lõhestunud.,Kroon lehterjas või
enam-vähem ratasjas, naastuosas 5 hõlmaga; hõlmad siseküljel või ainult
serval soomusjalt narmastunud. Tolnrukad, arvult 5, asetsevad krooni hõl_
madega vaheļdumisi. Sigimiku alusel kettana ļihakad meenäärmed (tolmu_
katega vaheļdumisi); selle tõttLr on sigimik otsekui teljesse laskunud ning
näib pooleldi üļemisena; emakakael kahehõlmaļise suudmega. Ķupar iihc_
pesaline, avanenult kahe poolmega, sageli rohkearvuliste seemnetega, mille
kesį on puitunud.
Sugukonda arvatakse kuni 6 perekonda, miļle esindajad on Suures erļ3muses ļevinud lõunapoolkeral ja troopilistel aladel, esinedes soocles ja vee_
kogudes. NSV Liidus on esindatud 3 perekonrla, neist Eestis üks perekonci.

l.

perekclncl ubaleht
L.. Sp.

Ill

-

I4(l.

Menųanthes2 Ļ.
l7Īi'3.

Õied viietised. 'lupp siigavalt ļõhestunud. Kroon lehterjas, ļihakate lrõimadega, siseküljel tįhedalt natmastuttud, variseb pärast õitsemist. Toļmukad ļ<innituvad l<rcloni hõlm:ide alusel, tolmukoticl nooljad, 1illal<ad. Sigi_
mik pika emakakaelaga, nrille Suue on kahehõlmaļine; sigimil<u alusel lih;l_
kas, täkilise servaga näärmeketas. Kupar avaneb seemnekandjate vahel,
mis kinnituvad kupra poolrnete keskel' Seemned suured, elliptilised, siįedail.
Perekonda kuulub üksainus ļiik, mis on laiaļdaselt levinud kogu põhjapoolkera metsavööndis, seega ka NSV Liidus ja Eestis.

l. Ubaleht - Menųanthes trifoĮiata? L. Sp. Pl. l45. l753; Led. FĮ. Ross.
3 (l): 76.1847-1849; Wied. et U/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
I19. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5'(3): 1957- 1927; Bobr. in Fl. URSS
18: 642' 1952; Pēt. in Latv. fļ. 4: 59. l959. Baxra TpeXJIĪ.IcTHai{.
(208. joon.)

4. 1'aim paljas. Risoom roontav, ruljas, harunenud, pikk, l---1,5 cm
läbimõõdus, soomusjate alalehtedega, tipuosas läheb üle tõusvaks ning
vahelduvalt asetsevate lehtedega varreks. Õisi kandev vars lehtedeta, į5-_
30 cm kõrge' Lehed koļmetised, pikkade rootsudega, koos viimastega l730 cm pikad; rootsud aļusel ļaienenud pikaks kilejaks tupeks; lehekesed 3_
I

Koostanud

S.

Talts.

2 Kreekakeelsetest sõnadest mengcĮn-_ nāitama, avastama, anthos _ õis, kuna

sood

on kergesti äratuntavad taime valgete õite tõttu; teise seletuse järgi sõnadest men _ kl.ttt
(planeet), anthos * õis, kuna õied on avatud ka õösel, s. o. kurrpaistel. Taime nįmetLls
Theophrastosel:

a fuifoliata (lad. k.) *

426

koįmeleheline.
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Ubaleht (Menganthes trifoĮiata): a
kas,

d

*

emakas, e

-

_

õitsev taim, ä

vįlikond. (a ia e

_
_

õis pikilõikes, c -.- tolmuorig.)

ļ0 cm pikad ja l,5-4 cm laiad, elliptilised või piklik-äraspidimunajad,

törnbi või teritunud tipuga, tavaliselt terve servaga, harvemini paari ham-

baga, rootsukeseta' Õied rohkeafvulised, tihedas 4-7 cm pikkr"rses kobaras
varre tipul; õieraod õitest lühemacį, alumistel õitel pikemacl kui ülemistel,
aluseļ 2 väikese karrdelehekesega. Tupp 2-3 mm pikk, lõļlestunud munajassüstjateks tömbitiptrlisteks hammasteks. Kroon õrn, lįihilehterjas, väljastpoolt punakas, seestpoo1t valge, i0.*l4 mm pikk, keskpaigani või
sügarlamalt lõhestunud; krooni hõlmad süstjad, teritunud tipuga; seestpoolt
tihedalt ning pikalt narmastunud. Emakakael enamasti pikk, niitjas.
Kupar ümardunuļt.munajas, ülemises osas ahenenud, 7-B mm pikk, väheste
seemnetega. Seemned elliptilised, ļäikivacl' pruunikad, külgedelt pisut lapikud.

Õitseb maist või juunist juulini.
Eestis lodudes ja lodurrretsades, madal- ja siirdesoodel, ka luhtadel, jär_
vede ja jõgede ļ<aļrJaosas ning nende kooldudes, seisvas või aeglaselt voolavas vees, sage turbapinnasel. Järvede kinnikasvavas oSaS tihedate kogumikkudena esinedes moodustab sageli õõtskamara. Sage kogu territooritrmil.

Uldlevik. NSV Liidus ar'ktilises vöötmes (Euroopas ja Aasias), peaaegu
kõikja1 muus Euroopa-osaS (välja arvatud Krimmi poo1saar), Lääne_ ja
Įda-Siberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasizis; kasvab sambiasoodes ning seisvas
vees. Peaaegu kogu Euroopas, Põhja Äalrikas' Väike-Aasias, Indo-Himaal aj as, llongoolias j a Põhj a-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Lehed väga mõrud, sisaldavad glükosiide, esmajootres menüantiini (CņH5oorņ). Meditsiinis kasutatakse |ehti (FoĮia Menųanthįs ehk Folia TrifoĮii ftbrini) teena seedehäireįe, maksa ja sapiteede lratguste ning isupuuduse puhul, rahvameditsiinis ka temperatuuri alandava
valrendina.

:}. Silgukond koeraįrooluļiseel

-._

Apocgttaceae Juss.l

I}eaaegu erandituli subtroopilistel ja troopilistel aļadel kasvavad piisikud, poolpõõsad, põõsad, liaanid, harva sirge tüvega puud. Lehed lihtsad,
terveservaļised, tavaliselt vastakud, harvemini vahelduvad või männastena,
enan'iasti elliptiiised, lineaaļsed või munajad. Abilehed esinevad harva' Õied
l<orrapärased, viietised, mõ1emasugulised, liitlehised, üksikuit või tsümoossetes õisikutes. Trrpp süg'avalt lõlrestunud, püsima jääv. Kroon liitlehine,
leirterjas või l<ellukjas, neeļukohal 5 kasvundiga, mis vaĮ-relduvad krooni
hõlmadega; tolrrrukotid sirged või rrooljad, vabad või emakasuudmega ļ<okkū
kleeputiud, sageli ka hästi eristatava nidemega (coinectĮaunz). Sigimik
ülemine, harvemini poolalumine, apo- või sünkarpne, kahest vabast viljalehest koQsnev, l- või 2-pesaĮine, arvukate rippuvate seemnealgmetegaI(oostarrrrd
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S. ]'al{s ja Į-.

Viljasoo.

SigitrrikLr ltįLtst':i 5
Emal<akaelu t või 2, sageli on nirtļ väga lü1riltesed.
vaheļdumisi
asetsevad
ntis
või 2 (reduļ<tsiooni tõtttrj ļihal<aį meetiääret,
nris
ļ<rikļ<urviļi,
tupe tiįmetega; vaheļ meenäärnterl pt-tudurlad. Enamasti
Seern"
või ļuuviĮi'
avļrreb õmbtuįtett kahe poolnrena, harvemini rtarjerlaoliric
l<arvatutiga'
rred ļamedad, tiivuļised või
otl ļevi_
Sugukond sisaļdab ligertraie Į40 perekorlda (ürle l000 liigi), ntįs
poolmõlernal
nucl pĮas_ ja soojemaįes kliimavöötnletes ļ]eaäegu võrdseļt
Ees_
ļiigiga)'
(kokku l3
ļ<eraļ. |,ĮSV Liicįirs esineb ļooduslikr-rlt 3 perekondzr
ja
kohali
tis puudr-rvad l<odumaisect liigid. Ilutaimena on introdutseeritr-rd
võld_
meil
'Ioaon
jir
lrasvulroonetainrena
naturaļiseerunud üksainus ļiik.
_- Ne_
r
n
d
e
a
1e
o
pärinev
lemisi 1aialdaselt turrtud Vahetnelcnralideļ1
enamasti
rįum oįeancļer !'. _ _ väiļ<e piinrmalrĮaga purtke või 1.;õõsas. Lelreld
cm
9-l4
ko1mekaupa ntäntlases, nrhLjo,Į, pikliliucl, tugeva keskrooga'
ļihtsad l,.iieti_
pikac1. ÕiĮd tipmises pöörises, rooiacl,--purtased või va1gec1'
ja ttrppedega'
raagude
secl või täidisčlied, iugĮvali lõlrriavacl, viltja:;karvaste
Ta triodtroleancĮriin)'
rreist
Taim sisal11ab nrürgĪseicl aļkaloide (tähtsainr
mõjuil
inimesteļe
maaļ .,'äldivad tedaį.ru"gu ļ<õik rohusööjacl loomad' Ka
puita
mürgiselt isegi toiduairreiį ļ<audr-r, tliiS Gtl ļäherrralt kokku puutunud

augn1naiį.praevardana).Mtir.giser1onkõiktaimeosad.Taimetoksiļisį
raļrvameditsiinis (süclatnehaįom"ac1usi tunti 1uba vanaajal ja tįcļrr liasutati
kuo l<a įairne ļ<trivatamisel ja iieetnrisel.
guste puhul). Mürgisu.
"l
ja iei
Sugukonna ļ<oosseisu kttttiuvacl tnitrrred turltrrd ravinr_, teļ<stiili_
nagtt
sed kasulikud įaimed. Paljud liigid sisaldavad tugevaid toimeaineid,
on rahvamürg;iseid alkaloide, glükĮsiide ja mõrrraineid. Suur osa neįst
larmakoloogias
on
ajal
medltsiirrįs turrtud jubĮ iidsetest āegac1est. Viimasel
'- RauaoĮfia sertälrtsa koha onrandanrrd_ Indiast päriirev rauv'oif ia
eral_
penĮina (L.) Benth., milļe iuurtest toodetakse reserpiini. Puhtal kujul
juurtest
eral_
Įati reseipiilr alles tgsz. ,ļ.tul' Peaļe reserpiini on rauvo-liia
raupiirr jt')'
datud tite ts aļkaļoidi (serpentiin, serpentiniin, rauvoļfiin,

ja lrüpertooniatõr'e ravis
Reserpiini tõlrus toime kõr'ge veret'õhu aļancįanrisel
ja
põhjtrstas selle vahenrli 1aia1clast tootmist ning taime introduktsiooni
aklimatisatsiooni probleemide ļahendamist. Ka teised RauuoĮf ia perekonda
kuuluvad liigid siialdavad suuremal või välremaļ määral reserpiini' Indir
rahvanreditsiinis on rauvoļlia ammust aj ast tuntud uinutina, maohammįt::
tuse, paĮaviku ja skisolreenia raviks ning iildiselt organismi vastupidavuse
Įõstmiseks.

įiitmert selle sugukonna liigid sisaldavad südamehaiguste raviks ļrastt'
fandi
tatava digitaaliserüįma aļkaļoū., nrg, Aafrikast pärinevad s t r o
stiofa_
_
mitmesugLrseid
liigicl (sisaldavad veeļ
p õ õ s a"- Strophanthus
vįina_
koos
pulbrit
niine, koļiini, trigonel1iini). Seemnetest vaļmistatud
kiviga tarviiatakį kiiretoimeļise ergutusvalrenclina. Aafrikļased l<asutastd
taimįs sisalduvaid aineid noolemiirgiks. Euroopasse tõi \iigt Stropttttnthus
grattrs (Wali. et Hook.) Franch. Livingstone möödunrrd sajaririi keskpaigas'
peerhah'a*editsii'is ja ametliku rlroogit-ra kasutatakse paljurlei iiikidel
Cortex
Ptlrameriqe,
miseļt koort (Cortex AĮstonįae, Cortex Dįta, Cortex
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Quebracho, Cortex Pįurhįerae jt.), teistel juuri (Radix Apoigni cannabini\
või seemneid (Semen TanghinĮae).
Mitmed liigid, eriti AāfrikasĮ pärinevad, annavad toorainet kautšuki
tootmiseks (näit. perekondadest LandoĮphia, Ķickxia, Mascarenhasįa, AĮstonĮa, Carpodinus jt').
Mõnede, eriti perekonna Apocgnum liikide koorest valmistatakse kiudu
tekstiilitöösįusele.
Biokeemiliselt on A pocgnaceae sugukonnaļe karakteerne spetsialiseerunud ainevahetus, kuna suur hulk ļiikidest sisaldab neile iseloomulikus
piimmahlas alkaloide (nii püridiini- ļ<ui ka kinoliinireast), mürgiseid keeruka elriiusega glükosiide, parkaineid, vaiku jt. aineid. Seega ķuūtun Sugukorrd fülogeneetiliselt taimeriigi vanade esindajate hulka (Blagoveštšenški,
re50).

NSV Liidus orr fossiiļseid ļeide mitmetest ļiikidest' micla praeguses flooras ei esine, nagu eotseenist ApocgnophgĮlum'i, oligotseeniļt nīnttoinįum'Ī
liike ja miotseenist RauaoĮfīa pĮumeriaefaĮ,įaEtt' Kesk_Euroopast on West_
laļi kriidiladestust leitud perekonna Nerįam liike, samuti Inglismaaļt eo-,
tseenist ja Austriast miotseenist. Tertsiaarist on leitud paljuāe subtroopl_
liste liikide kivistisi.
Sugukoncl on jaotatud kaheks alamsugukonnaks: Pįumįeroįdeae, mis
morfoloogiliselt on lähedane sugukonnale AscĮepiadaceue, ja Echitoid.ea.e,
mis on lähedane sugukondadele Gentįanaceae ja LoganĮaceae, Eestis kas_
vatatav,perekond Vįnca kuulub esimesse alamsugttkonda,

l.

perekÖnd igihali

*

L. Sp. Pl. 209.

VįncaI L'

lŽ53.

- Püsikud, alusel p-uitunud vartega poolpõõsad või põõsad, vastakute igi_
haljaste lehtedega. Õied üksikult lehekaenaldes. Tupį sügavalt lõhestunutl
viieks tipmeks, väike, viljumisel püsiv; tupe tipmed kitsād, terava tipuga,
aluse ligidal kahe väikese hambaga. Kroon lehterjas, pika rulja puti<eo-;a
ning lameda viielrõļmalise servisega, neeluosas paljas või karvane; pungaseisundis servise hõļmad vasakule keerdunu<l. Toļmukad' arvult 5, kinįiļunud krooni putke keskpaigale' vaheļdumisi krooni hõlmadega; tolmu_
kotid lühikesed, laienenud, ülrendatud jämeda konnektiiviga, hoiduvad la.a
emakasuudme ligidale. Meenäärmeid 2, nad on sigimikug;kokku kasvanud.
Sigimik ülemine, moodustunud kahest vabast vli1alehest, mis on ülemises
osas ühendatud lühikese laienenud emakakaelaga; emakakael jämeda karvase suudmega, suudme all kilejas rõngakujuline pakscndus. Pärast õitse_
mist viljalehed kogu ulatuses vabad; igast viljalehāst arerreb ruljas kukkur,
mis ava'neb piki mõhuõmbļrrst' Seemnecļ endospermiga, sirge eoga, ruljad,
krobeļised' karvatutita.
|' Vįnca peroĮnpq'- igihalja nimetus Pliniusel;
tõenäoliselt ladinakeelsetest sõnadest
aįncere _ ,võitma (taime igihaljaste lehtede või haigusi võitvate omaduste
tõttu) või
tlįncįre
- väänduma, ümber põimuma (taime painduvāte väänduvate varte järgi).
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Perekonda kuuļub 7 liiki, millest enamik on levinud Vahemeremaadel.
NSV Liidus on flooras ja kultuuris esindatud kokku 5 liiki, Eestis on enam
tuntud üks ļiik.
mįnor L.
Perekonna tüüpliik on
.Vįnca

l.

Väike igihali
Vįnca
3 (l): 42. 1847-1849; Wied.
Curl. l25. l852; Hegi, Ilļustr.
URSS 18:647' 1952; Pēt' in
(209. joon.)

mįnorI L.Sp.Pl.209. 1753; Led. Fl. Ross'
et Web. Beschr. phan. Gew. Estlt-, Liv- u.
Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 2053' l927; Pob. in Fl.
Bapnuuox vanuü.
Latv. fl.4: 62' 1959.

-

b

a

(

)
209. joon.

Väike igihali (Vinca minor), a

I mįnor (ļad' k.)

_

taim (orig.)'

į_

valminud vįli

väiksent
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Ļ. PoolpõõŠas, foomavate, alusel puitunud, kuni 60 (l00) cm pikkadc
vartega, mis sõlmede kohalt juurduvad ning sealtsamast püstisi l5-20 cm
kõrgusi õitsevaid harusid moodustavad. Lehed piklik_elliptilised, 3-6 cm
pikad ja l-2 (2,5) cm laiad, nahkjad' igihaljad, pealmiselt pinnalt läikivad, alumiselt heledamad, paljad, servast veidi rulļurrud, lühikese rootsuga'
teritunud või törnbi 'tipuga. Õied üksikulį lehtede kaenlas, enamasti lehesį
pikematel õieraagudel. Tupp lehierjas, krooni puįkest palju liihem, paljas,
viie süstjas-kolmnurkja' terava, 3-4 mm pil<kuse hambaga. Kroon ligemale l cm pikkuse lehterja putkega, neelus krooni hõlmadega vaheldumisi
asetsevate karvaste mühksoomustega, sinine, ļilla või valge. Servis viie
l0_l5 mm pika viļtuse trõlmaga. Toļmukad krooni putkes peidus, põlvjate,
jämedate, seesküljel karvaste tolmukaniitidega ja tipus karvase konnektįiviga; tolmukotid 4 mm pikad, hoiduvad emakasuudme ligidale. Kukrud
,rohekad, ruljad, tipul teritunud. Seemned pruunid, piklikud.
Oitseb mais, juunis.
Eestisse varasematel aegadel sisse toodud ning varjatud kohtades päikesepaistelistel nõlvadel paiguii metsi.stunud. Istutatult kalmistutel, par_
kides, aedades.
Üļdlevik. NSV Liidu Euroopa-osa lõuna- ja läänepoolsetel aladel ning
Kaul<aasias; vahel esineb metsistunuit varjurikastes metsades; kultuuris
paljudes rajoonidės Euroopa-osas ja Kesk-Aasias. Atlantilises Euroopas,
Vahemeremaade lääneosas, Balkani poolsaarel ja Väil<e-Aasias. Euroopas
ļaialclaseļt kultiveeritar,' Looduslikult levinud põhjalaiuse 53'-ni (57'-ni).
Põhjapoolsetele aļadele, nagu Ba1timaadele, Skandinaaviasse, Taanisse,
Hollandisse, Saksa DV ja FV põhjaossa sisse viidud ja kolrati metsistunurl.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivtaimena armastatud ja levinud eriti kalmistute kaunistamisel. lgihaljaste iehtede tõttu aasta ringi kasutatav ka
ruumicįe dekolatsiooniks ja pärgade punumiseks
Taim sisaldab alkaļoide (viniin, pubestsiin, minoriin jt.)' patkaineid jnr.
NSV Liidus on viimastel aastakümnetel taime lehtedest eraldatud kristaįset alkaloidi minoriini (CzzHzoNzOe). Rahvameditsiinis tarvitatakse lehtede
keedist suuloputuseks ja hambavalu vaigistamiseks, seespidiselt lahtistina.
Homöopaatias kasutatakse verejooksu ja köha vastu.

4. sugukond angervarrelįsed

*'

AscĮepįadaceae R. Brorvn

'

Põhiliseļt troopilistel aladel levinud rohttaimed, harvemini puhrnad,
põõsad või puud' Varred püstised või väänduvad. Lehed enanrasti vasta'
,kud. Paljud liigid sisaldavad piimmahļa. Õied enatnasti ebasarikais; tupp
viiejagune; kroon ļiitļehine, enanrasti kellukjas või ratasjas; sigimik ülemine. Neel laienenud ning erilise lisakrooniga, Toļmukad, arvult viis, kinnitunud õiekatte aluseļe. Tolmukapead kahepesaļised, mõnikord pikene-

ļ
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l(oostanud

J.

Eilart

nud ja emakasuudmele ligistunud. Emakakaelu kaks, nad on ülaosas liitu'
nud. Ainus emakasuue on viisnurkne; kaks paljude seemnealgmetega sigimikku, Kukkurviljad tavaliselt paariti. Seemneid enamasti palju; nad on
alati varustatud pikkade lendkarvadega.
Sugukonnas on kokku paari tuhande liigi ümber, mis jagunevad umbes
.2B0 perekonna vahel. Neist esineb Nõukogude Liidus 9 perekonrla 40 liigiga.
Kõige 1iigirikkamais perekondades (Gompltocarpus ja Cgn.anchum\ on
ainult pisut vähem. Ise_
StapeĮia, Asc\epias jt.
umbes l00 liiki, teistes
regiooni, kus nad esį_
troopilisse
ļiikide
kuulumine
ļoomulik on enamiku
perekonnad
kasvavad sukuļenti'
nevad mitmesugustes tingimustes. Mõned
dena kõrbetes, teised on omandanud kseroliiļsetes tingimustes Ephedra'
taoļise haabįtuse, mõned on kujunenud koguni epifüütideks. Kõige rohkem
liike (ca 400) esineb Ķapimaal, kus asub mitmete triibuste tekketsenter.
Rohkesti esineb AscĮepiadaceae esindajaid ka Lõuna-Ameerikas ja Austraa_
lias. Põhjaļaiuse 6lo-ni uļatub üheainsa liigi, ka meil esineva Antįtoxį.cwn
officinaĮe areaal.
Sugukonna esindajate vanemad fossiilsed leiud pärinevad kriidiĮades'
tuist (Gröönimaa).
Angervarreliste esindajad on eelkõige glükosiidide ja alkaloidide sisaļ_
duse tõttu leidnud rakendamįst meditsiinis (eriti Iiigid Marsdenia cundķ
Īango Reichenb. Ītl., CaĮotropis procera R. Brown jt.). Rorrķed sugukonna
liigid on Įevinud deļ<oratiivtaimedena nii aedades, parkides kui ka kasvu'
hoonetes (eriti perekondade PeripĮoca, AscLeptas, Brasiiliast pärineva
axgpetaĮum'i, Ceropegīa, StapeĮĮa jt. liigid).

ļ.

perekond angervars

*

Antįtoxįcurrt I Pob'

Pob. įn Not, syst. herb. Inst. Bot. Komaroviį t5: 208.
1952.
Vįncetoxįcum Moench, Meth. 7l7. t794, non Walt.

-

Mitmeaastased rohttaimed võį poolpõõsad. Varred püstised või väändLr'
liht- või liitsarikake, väikeste õitega. oietupp
vad, lehed vastakud. Õisik
viiejagune, kroon ratasjas, sügavalt viietine; tolmukapead lisemetega, mis
moodustavad kausikujulise lisakrooni; emakas kahe vaba sigimikuga,
ļühikeste emakakaeļtega ja viisnurkse suudmega. Kukkurvili; seemnetel
ühes otsas pikad karvad.
Perekonda kuulub selļe eraldaja J. Pobedimova järgi Nõukogude Liidus 27 liil<i, mis on levinud eelkõige Kaukaasias, vähem Krimmįs ja muu_
,des piirkondades. Angervarre liikide vegetatiivsete organite polümorfismi,
väikeste õite ning eri süstemaatiļįste üksuste sageda koosesinemise tõttu
on mitmed siin eraļdatud liigid püsinud vaidlusalustena ja mõningaid neist
.arvatakse sageli ka teistesse perekondadesse ( V įncetoxį cum, C ų nanchum|'
Euroopa põhjaosas ja Eestis esineb perekonnast üksainus ļiik.

l Kreekakeelsetest sõnadest antį
mürgivastase vahendina.
28 Ecsti NSV

floora

*

vastu suunatud, toxicon

_

mürk; taime kasutatį
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Ļ

e

a
2l0. joon. Lood-angervars (Antitoxicum officinaĮe\: a * õitseva taime ülemine osa.
(orig.), b -- sambana kokkukasvanud tolmukaniidid ja tolmukapead ristlõikes' c *
õ!s pikilõikes, d

Y

*_.

seeme, e

-

suletud vįli, f

--

avanenud vili.

Į-ood-angervars -- Antįtoxicum officinaĮe1 (Moench) Pob. in Fl.
URSS lB: 697. |952; Jaud,z. in Latv. fl. 4: 63. 1959. -- Asclepias Vįncetoxį'
Vįncetoxīcurrl officinale Moench, Meth. 3l7.
cum L. Sp. Pl. 2|6. 1753.
1794,s. str.; Decne. in DC. Prodr..8: 523. 1844, p. p.; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esįl't-, Liv- u. Curl. l54. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Miti.-Eur.5 (3):
ļithuan.' 66. l8l l. _ V. aįbum Asch' Fl.
2068' 1927.
- V. ouĮgare Jundz. Fl.
Cgnanchum tlįncetoxįcum (L') Pers. Syn.
Prov. Brandenb' 3: ig. tsoņ.
|: 274. lB05'
JIacņoseHķ JIeKapcTBeHHr,rü. (2l0. joon.)
4. I(uni l m kõrguse, tipust nõrgalt väänduva varrega taim. Lehed
vastakud, 6-l0 cm pikad ja 3-5 cm ļaiad, alumised südajasmunajad, üle'
mised pikliksüstjad, terveservalised, roodude kohal (eriti alumisel pinnal)
ja servadel lühikėste karvadega. Leheroots 0,5-l cm pikk. Vähesearvulised
kollakasvaļged õied paiknevad ebasarikais; õieraag nõrgalt karvane. Õite
läbimõõt 4-6 mm (harva kuni Į cm); krooni hõlmad |,5-2 mm laiad.
Lisakroon viie peaaegu poolringikujulise hõlmakesega. Kukkurvili süsijas,
kergelt kõverdunud tipuga, laiusest 5-B korda pikem. Seemned pruunid,
piklikmunajad, paljad.
Õitseb juuni viimasest dekaadist augustini.
Esineb sagedamini lääneranniku ja -saarte ida-alamvaldkonnas (Emor)
(2ll. joon.). Viimsis (Dietrich), Pärnu ligidal (Schmidt) ja K.aevatsilaiul
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2l l. joon. Į.ood-angervarre (Antitoxicum of[icinaĮe| leiukohad Eestįsl

l

offīcĮnaĮe (lad. k.)
28.

-

apteegis ravimtaimena kasutatav
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(Eichwald) pole varasemad leiud enam kordunud. Kasvab lehtrnetsades
(Puhtu), puisniidul (Tagamõisa), loopealseil (Sagariste, Ilpla jm'), ran_
navallil (Kübassaare) ja muudel suhteliselt erinevate ökoloogiliste tingi.
mustega kasvukohtadeį. Peale tüüpilise teisendi
var. oif icinaĮe
- esineb
kuivemail, kivistel kasvukohtadel madalam, kollakama värvusega teisend -vat' įaxum (Bartl.) Eilart, comb. nov. ĮCgnanchum įaxum Bartl. in Koc|r
Taschenb. 350. 1944; Antįtoxįcunt Įaxunl (Bartl.) Pob. in Fl. URSS 18:
70t.19521.
Liik on Eesti alale sisse rännanud nähtavasti edela suuna.st suhteliseļt

hilisel

-

subboreaalseĮ perioodil'

Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb lood_angervars põõsastikes, met_
sades ja metsalagendikel, kallastel ja steppides (viimase osas on koguni
eraldatu d |iik A ntįtoxicum st e p posum P ob.), I ļmeni-La a doga valdkonnast
ja Balti vabariikidest alates piki taiga_ ja metsastepivööndi lõunaosa kuni
Lääne-Siberini, kagus kuni Himaalajani. Väljaspool Nõukogude Liitu aĮates Soome skääridest põhjas, üie Rootsi ja Taani kuni Vahemeremaadeni.
Eriti sage Kesk-Euroopas' Nii ökoloogiliselt kui ka morfoloogiliselt varieerub kõikjal suures ulatuses.
Majanduslik tähtsus. Taime varres on küļļaļt pikad ja tugevad kiud,
mida saab kedrata. Piiratud uļatuses on liiki sel otstarbel kasutatud Lääne_
Euroopas, harva isegi kultiveeritud. Juured (vähem varred) sisaldavad
mürgist glükosiidi vintsetoksiini (C5ņH32o29), mis teatavas koguses mõjub
lammastele surmaval,t juba kolme päeva jooksui. on kasutatud veterinaa_
rias Radįx ueratrį asendajana. Rahvameditsįinis on Saaremaal juuri kasutatud vesitõve, raskete haavade ja põletike raviks. on peetud mõjusaks
marutõve puhul ning keedist juuksekasvu soodustavaks'

20. SELTS MAILASELAADSED

* TUBIFL)RAE

(LAMIALES)

ļ

Suurde TubifĮorae seltsi kuulub A. Grossheimi järgi 22 sugukonda, mil_
lest l9 sugukonda iseloomustab putuktolmlemine ja 3 sugukonda (Cuscu,taceae, Lennoaceae, orobanchaceae) heterotroofsus. Mailaselaadsed põlvnevad seltsist Rosaįes'

Eesti floorast kuulub siia 9 väikest sugukonda
PoĮe- Conaol.rluĮaceae,
moniaceae, H g dro phų ĮĮaceae' Soįanaceae, Lentįb ulqriaceae,
erb
V
enaceae,
GįobuĮarįaceae, Cuscutaceae ja orobanchaceae _ ning 3 suuremat sugįļ_
kņnda
- Boraginaceae, ScropltuĮarįaceae ja Labiatae. I(äesolevas köites
leiavad käsitlemist sugukonnad ConaoįauĮaceae, PoĮemontaceae, Hųdrop(t'ųĮĮaceae, Boraginaceae, SoĮanaceae ja Scrophulariaceae, teisi aga kirjel_
datakse V köites.
Seltsi esindajad on eļuvormilt nii rohttaimed kui ka põõsad ja poolpõõ_
sad, puid esineb harvemini, puitunud liaane väga harva. Lelred asetsevad
varrel vastakuti või vahelduvalt, harva männastena (sugukondades Ges-

ļ
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fļerįaceae' Labįatae, ScrophuĮariaceae, Verbenaceae). Lehed on valdavaļt
terved, harva ļõhestunud (sugukondades HgdrophgĮĮaceae, Lentįbuļarįa'
ceae, PoĮemonįaceae, V erbenaceae), v äga harva liitlehed (sugukonna s Bi p"
nonįaceae enamasti, sugukonnas Poįemonįaceae väga harva). Abilehed
puuduvad, välja arvatud sugukond ConaoĮauĮaceae, kus võivad harva erandina esineda. Parasiitsetes sugukondades on lehed redutseerunud soomusjateks, putuktoidulistes (LentįbuĮarįaceae) ujupõiteks. Mõningatele sugukondadele on iseloomulik karvastu se (B oraginaceae' H ųdro phųĮĮaceae, Martgniaceae, foIųoporaceae, Verbenaceae) või näärmete esinemine (Labiatae,
Mgoporaceae). SugukÖnnas Conaaļauļaceae |eidub piimmahlaga esinda_
j

aid.

Tüüpiline on viietiste neljatsükliliste õite esinemine. Üks ring tolmukaid
on redutseerunucl. Primitiivsematel vornrideļ on õied aktinomorfsed, teistel
sügomorfsed, sageli kahehuuleļised (sugukondades LentįbuįarįQceae, Labįatae, Scrophularįaceae jt.). Õietupp bn tavaliselt viietine, vaļdavalt liitlehine"
Harva on tipmeid vähem (sugukonda des Boraginaceae' Scrophulariaceae,
LenįįbuĮarįaceae, Verbenaceae, Acanthaceae, Labiatae) või isegi rohkem
(sugukondades Boraginaceae ja Verbenaceae). Kroon on liitlehine, viietine
(harva neljatine). Tolmukaid on primitiivsemates sugukondades harilikult
5, teistes 4 või 2. Nelja tolmuka puhul on 2 neist enamasti pikemad. Toi_
mukaniidid on suuremal või vähemal määral kroonlehtedega liitunud, välja
arvatud sugukondades Verbenaceae ja Labįatae, kus toļmukaniiclid ot1
vabad. Sigimik koosneb tavaļiselt kahest viljalehest ja on ülemine, ainult
sugukond CoĮumeĮĮįaceae Qn aļumise sigimikuga, samuti võib aļumist sigimikku leida sugukondades Gesnerįaceae ja Pedaliaceae. Pesi on sigimikrts
sageli üksainus, kuid võib oļla ka mitu, enamasti ebavaheseinte tõttu. Seemnealgmete (enamasti anatroopsed) arv ühes pesas on üks kuni palju; Seem_
nealgmed ühe integumendiga. Vili on vaļdaval enamikul kupar, harvemini
marjataoline (primitiivsemad sugukonnad) või luuvili (arenenumad sugu'
konnad).
Seltsi labif įorae |iikide arv uļatub üle l7000. Nõukogude Liidus on neist
esindatud,l6 sugukonda 2200 liigiga. Eestis esinevad l2 sugukonda ligi
200 liigiga. Meiļ mitteesinevatest sugukondadest on Noįanaceae väike maavitsalisteļe lähedane sugukond Lõuna-Ameerikas. Sugukond Gesnerįaceae'
sisaldab peamiselt troopilisi rohttaimi, miļļest mitmeid kasvatatakse kaunivärviliste õite tõttu potililledena (Sinningia e. Gįoxįnįa, SaintpauĮĮa)'
Puitunud eļuvormid domineerivad troopilises Bignonįaceae sugukonnas.
Tuntud on ļacaranda (palisandripuu\, Tecoma, ĶigeĮia (<maksavorsįipuu>). Ilupõõsaste ja -puudena on kasutatavad IncaruįļĮea, Catalpa jt'
Väikeses troopilises sugukonnas Pedaļįaceae on tähtis l-aastane rohttaim
Sesamum įndįcutn I-., mille seemneid ja õli kasutatakse mitmeti, peamiselt
toiduainete tööstuses. Teda kultiveeritakse ka Nõukogude Liidus. Üheksaliigilisse sugukonda Mart gntaceae kuuluvad troopilises Ameerikas esinevad
rohttaimed. Suur sugukond Acanthaceae on samuti ļevinud peamiselt troopilistel aladel. Lõuna-Euroopas kasvavale Acanthas'e liikide lehtede motiive
on kasutatud juba iidsetest aegadest kapiteelide, friiside ja karniiside orna437

mer]teerimiseļ. AaSiaS ja Põhja_Ameerikas esineb üheliigiline sugukonri
Phrgmaceae, mis väliselt sarnaneb raudürdiliste sugukonāa rolitjaie liikidega. Austraalias on kodumaine väike puittaimedest koosnėv sugukond
Mgclporaceae, millesse kuulub ka healõhnaline Mųoporum pĮatgõarpunz
R. Brown. Kaheliigiline sugukon d CoĮumeįlįaceae esineb Andides.
Väikese sugukonna Lennoaceae liigid on kuni l m kõrguste lihakate vartega juureparasiidid, levinud Ameerika boreaalsetel ja subtroopilistel ala-

del.

l

EEsTlS EslNEVATE sUGUKONDADE MÄÄRAM|SE TABEL

l Kļorofüllita parasiittained

Klorofülliga autotroofsed taimed või

poolparasiidid

2. Rohttaimede parasiidid niitjate väänduvate vartega ja tihedates
des asetsevate väikeste õitega

Įļ.

sugukond võrmilised

--

2

4

pusa_

Cuscutaceae Dun:rrt.

Puit- või rohttairrrede parasiidid püstiste tugevate vartega ja võrdle_
misi suurte õitega, mis asetsevad kobarjates õisikutes , . '
3
3. Taimed koļlal<ad või prurrnikad, vahelduvate soomusjate lelrekestega.
Nõrgalt kahehõlmalise ülahuuļega õiecĮ igakülgses kobaras
12. sugukond soomukalised
Orobanchaceae YenI.

-

4'

Taimed roosakad võį lillakad, vastakute paksude soomusjate lehekes
tega. Terve iilalruulega õied ühekülgses kobaras (Lathra.ea)
6. sugukond mailaselised
Scrophuįariaceae Juss"

-

Väikesed ebakorrapärased sinised r,õi va1ged õied tihedate kerajate
nuttidena, mida ümbritsevad rohked rläikesed leheļ<esed. Haruļdane
naturaliseerunud ilutaim
l0. sugukond keraslillelised - Gļobtūnriaceae DC.
Teistsugused taimed
5
5. oied korrapärased, peaaegu ratasja krooniga; emakas koļmehõļmaļise
suudmega. Kupar kolmepesaline
2. sugukond siniladvalised
- PoĮentoniaceae Juss'
oied korrapärased kuni kahehuulelised; emakasuudmeid 1 või 2; sigi_
mįk enamasįi ühe_, kahe- või neljapesaline
ti
6. Putuktoidulised sootaimed juurmiste libedate heleroheļiste lehtedega
või veetaimed peenjaguste lehtedega ja püünispõitega. Õiekroon kaņ.
nusega' kahehuuleļine, lilla, valge või koļļane
7, sugukond vesihernelised
LenįįbuĮarįaceae L. C. Rich.

-

Taimed pole putuktoiduļised. Õiekroon enamasti ļ<annuseta
7
7. Sigimik siigavalt neljahõlmaline, nelja seemnealgmega
Sigimik pole neljahõļmaline
9
B. I-ehed vahelduvad' Õied valdavalt aktinomorfsed
4. sugukond karelehelised Boraginaceae Juss,

-
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Lehed vastakud. Õied valdavalt kahehuuleļised
9. sugukond huulõielised

9.

l0.

'* Labįatae

Juss.

. l0
Õied sügomorfsed
. ll
Õied aktinomorfsed
oied
tipmega.
ebaühtlase
õiekroon
viie
Seemnealgmeid neli. Lehterjas
tähkjates õisikutes umbes poole õietupe pikkuste kandelehtede kaenlas.
Haruldased tulnukad või aia-ilutaimed
Verbenaceae J. St.'Hil
B. sugukond raudürdilised

-

Seemnealgmeid arvukaļt. Kroon 4 või 5 suuruseļt erineva tipmega või
kahehuuleline. Kui õied asetsevad tähkjates õisikutes, siis on kandelehed lehetaoįised või õieiupest pikemad
6. sugukond maiįaselised - ScrophuĮarįaceae Juss-

11. Kõigi viie või ainLrlt kolme tolmuka niidid

peente valgete

või lilļade

karvadega. Õied koļlased (Verbascum)
6. sltgukond mailaselised _- Scrophuļariaceae Juss'

|2
Tolmukaniidid pole ļ<arvased. Õite värvus mitmesugune
roh'
'l2. Taimed karedaļ<arvased; varred püstised. Lehed kaheli_sulgļõhised
kete sulglehekestega. oied lillakad või sinakad, tigujalt keerdunud
võnkõisikutes. Metsistuv kultuurtaim
3. sugukond vesilehelised HųdrophgĮĮaceae R. Brown ex Edw

-

Taimed paljacJ, harvemini pehmekarvased; varred püstised, ļamavad
või väänduvad. Lelred terved või sulgjad väheste sulglehekestega. Õied
enamasti va1ged, kollakad või roosakad, üksikuļt või ebasarikjates õisi_

kutes

13

t3. Varred rohtjad, lamavad, enanrasti väänduvad. Lehed terved, noolja
või südaja alusega. Õied l- või 2_kaupa leh,tede kaenĮas, valged või
roosakad, madalalt hõlmise krooniga
l. sugukond kassitapulised

-

'-

Conaoluuļaceae Juss.

Varred püstised, ļamavad või väändunud, alusel või üļeni puitunud
või rohtjad püstised. Lehed terved või sulgjad. Õied üksikult või eba_
sarikates; krooni tipmed silmapaistvad
Solanaceae Juss.
5. sugukond maavitsalised

-

l. sugukond kassitapulised

-

Conuolaulaceae Juss.'

Ūhe_ ja mitmeaastased rohįtaimed, poolpõõsad või põõsad, sageli vään,duvate vartega. Lehed terveservalised; terved, harvemini hõlmised, vahel,duvad. Õied mõlenrasugulised, aktinomorfsed, üksikuli lehtede kaenlas või
-väheseõielistes tsümoossetes õisikutes, sageli suured. Ttrpp viietine' tupp_

I
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lehed vabad või aļusel liitunud. Kroon liitļehine, lehterjas või putkjas, ser_

vis viie tipme või hõlmaga. Toļmukad, arvuļt 5, kinnitunud krooni alusele..
Sigimik ülemine, 2_5 viljalehest koosnev, ülre_ või kahepesaline või ebavaheseinaga jaotunud rohkemateks pesadeks; seemnealgmeid igal viljalehel tavaliselt 2 (l-4).vili _ ühe või mitme Seemnega kupar. Seemned'
enamasti nõrgalt arenenud endospermiga.
Sugukond hõļmab arvukali peamiselt troopilisi ja subtroopilisi pereltondi, rnille vanemaks, rohke,te monotüüpsete pereltondadega arengutsentriks ļoetakse Ida-Aafrikat, Austraaliat, Madagaskarit ja Kanaari saari. Noo_
remaks arengutsentriks on troopiline Aasia ja kogu Ameerika manncr
suure arvu polümorfsete rühmadega' Fossiilseina on leitud peamiselt perekonna Porana esindajaid Põhja-Ameerika tertsiaarist ning Kesk-Euroopa.
oligotseenist ja miotseenist.
Nõukogude Liidus on sugukond esindatud nelja perekonnaga' mis hõįmavad 35 ļiiki, Eesįi flooras leidub 2 perekonda, kumīki ühe liiģiga'
Majanduslikku tähtsust omavad mõned troopilised liigid. Peaaegu kõikidel subtroopilistel ja troopilisteļ aladel kasvatatakse laialdaseļt meie kar_
tuli asendajana bataati ehk rnagtrskartulit
batato,s (L.) Lam"
- Įpomoea
püsikut
lamavate või tõusvate var_
ĮBatatas eduįįs (Thunb.) Choisy]
iega. Peajuur ļ või 2 kollaka või valkja,
l-2 kg raskuse lihaka külgjuu_
rega, mida kasutatakse toiduks samuti nagu kartulit, peale selle ka tööstuses tärklise, siirupi ja piirituse tootmiseks' Lehed hõļmised. oied suured,
lehterjad, punased või valged,3- või 4_kaupa lehtede kaenlas. Pärineb tõe_
näoliselt Kesk_Ameerikast. Käesolevaļ ajal on ta üldtuntud soojanõudlilc
kultuurtaim paljude sortidega. Paljurrdatakse külgjuurtega (mugulatega).
Nõukogude Liidu lõunarajoonides on levinud käesoleva sajandi viieküm_
nendatest aastatest alates.
Eestis on mõned liigid tuntud üheaastaste aialiļledena. Mehhikost päri_
nevaļ l i l l a l ļ eh tert ap uļ -.- Ipomoea rubrį-coeruĮeaHook' (I' tricoĮor Cavan') -_ on vafs haruline' väänduv, kuni 3 m kõrge. Lehed munajassüdajad' Õied 8*l0 cm ļäbimõõdus, 3- või 4_kaupa õisikus' Ķrooni putk
ja neel valged, servis algul punane, hiljem muutub taevassiniseks. Aedvormid mitmes värvitoonis õitega. Verev lehtertap p
- Ipomoea
purpurea (L.) Roth ĮPharbitis purpurea (L.) Voigt] pärineb Kesk_
ja Lõuna-Ameerikast. Varred väänduvad, kuni 3 m kõrged, jäikade allapoole suu_
natud kalvadega. Lehed südajad, pehmekarvased. Õied 2-5-kaupa õisikus,
suured, lehterjad, põhitüübil purpurpunased, aedvormidel mitmes värvitoonis, Kolrnevärviline kassitap p
ConuoļauĮus trįcoĮor L. -- on
madalakasvuline, lamav, hiljem tõusev, -20-40 cm kõrge. Lehed piklikāraspidimunajad, istuvad. oied üksikult lehtede kaenlas, põhivormil kol_
mevärvilised
sinine, keskosa valge, neeļ väävelkollane' Aedvormi_
- servis
deļ õied paljudes
värvitoonides.
Õietupp kahe kandelehekesega ümbritsetud. Kroon 4-7 cm pikk, ena_
masti valge, harva roosakas. Emakasuudmed elliptilised
2. perekond seatapp CaĮgstegia R. Browrt

-
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Kandelehekesed väikesed, õierao keskeĮ' Kroon kuni 3 cm pikk' roosakas. Emakasuudmed niitjad
ConuoįauĮus L'
l. perekond kassitapp

-

ļ'

ConaoįuulusI L'
perekond kassitapp
- l753.
L' Sp. Pl. ļ53.

Püsikud, harvemini üheaastased taimed, sageli väänduvate 20-l00 cm
pikkuste vartega. I ehed vahelduvad, lihtsad. Oied pikkadel raagudel l-3_kaupa ļehįede kaenļas. Tupplehed vabad' Kroon lehterjas' viie, sageli
vähernärgatava tipmega. Tolmukaid 5; toļmukaniidid sageli alusel ļaienenud; tolmukapea piklik, seesmiselt küljelt avanev. Diskus peekri_ või ringi_
kujuline. Sigirnik kahepesaliņe, nelja seemnealgmega. Vili - korrapäratult
avanev kupar.
Perekonda.kuulub ligemale l90 ļiiki, mis enamikus kasvavad Vahemere_
maadel. Nõukogude Liidus on levinud 30 liiki. Liigirohkelt on perekond
esindatud lõunapoolsetel aladeļ, eriti Kesk-Aasias. Eestis on loodusļikuļt
levinud üksainus liik, mis on ka perekonna tüüpliik'

l. Harilik

kassitapp

-

Conaoļuulus araensis2

L. Sp. Pl. l53.

l753;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l2l. lB52; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. 5 (3): 2086. 1927; Grig. in Fl. URSS 19: 29. 1953; Bumb. in
Latv. Īl. 4: 79. l959. -- Bķrogoķ nonesolt. (2l2. joon.)

4.

Rohttaim pikkade maa-aluste roomavate harunenud võsunditega,
mis moodustavad arvukaid adventiivpungi. Juurekaelast kasvavad rosetina
lamavad või väänduvad, paljad või hõredalt karvased harunenud varretl.
Lehed pikkadel rootsudel, piklikud, kolmnurksed või ovaaļsed, nooljalt hõlmise või südaja, harva ,ümardunud alusega, tipus teritunud, tömbid või
pügaldunud, sageli ogateravikuga, terveservalised, 2-6 cm pikad, l-4 cm
laiad, tipmised väiksemad' oied enamasti üksikuļt või kahekaupa lehtede
kaenļas. Õieraag kahe, 3-6 mm pikkuse lineaalse kandelehekesega, 5 (4_l0) cm pikk' tipuosas vahel dįhlrotoomselt harunenud õisi kandvateks harudeks. Tupp lahklehine, viietine. Tupplehed 4-6 mm pikad, ovaalsed, ripsmelise Servaga' sageli tipus ogateravikuga või tömbid' kileja servaga' Ķro,;n
läbimõõdus kuni 3,5 cm, lailehterjas, valkjas või roosa, roodudel enamasti
intensiivsema1t värvunud. Tolmukaniidid laienenud alusega, tavaliseIt
emakakaelast lühemad' Sigimiku aluseļ oranžkoļlarre nektaariunr. oied
homogaamsed; taim putuktolmleja. Kupar ümarmunajas, 6-6,5 mm pikk,
5_B mm lai, alumine 2/g ümbritsetud tupplehtedega' helepruun. Seemned
3_4 mm pikad, äraspidimunajad, tipuosas sissepooĮe käändrrnud' ventraalse kiiluga, peenelt krobelised, tumepruunid kuni mustad,
Õitseb juunist kuni septembrini.
1'

conuaįuere (lad. k.)

artsensįs (lad. k')

-

_

väānduma; väānduva varre tõttr:.

põllul kasvav.
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'2l2. joon. įIarįlik kassitapp (ConuoĮuultts aruensis): {į
sigimiku ristlõige.

- įaim
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2l3. joon. įJariliku kassitapLl (CotluoĮatLĮus aroensisJ areaal NSV Liįdus'

Kasvab umbrohuna Savikaļ pinnasel, aga ka ļiivastel nõlvadeļ, teede
-äärteļ, raiesmikeļ, põllupeenarcleļ, unrbrohuna aias ja põ1dudel. Eestis
sage.

Üldlevik. Levinud peaaegu kogu maakeral, osalt välja arvatud troopiļised alad, Arktika ja Antarktika. Puudub kohati Austraaļias. (2ļ3. joon.)
Majanduslik tähtsus. Tüliļ<as juurumbrohi rrii aias kui põllul. Maa.aluste foomavāte võsundite kaudu vegetatiirlseit paljunev. Seemned ide_
nevad aeglaselt ja võivad üļe 20 aasta püsida mulļas idanemisvõimelįstena.
Talvitub lrarunenud peajuur rohkete adventiivpungadega. Õiįseb kalreaastaseļt. Rahvameditsiinis on taime maapeaĮseid osi kasutatud kiiresti
toimiva vahenclina haavade ravilcs. Toimeainena ļeidub taimes ļ<ristalset
-glükosiidi -_ ļ<onvolvuliini, mida kasutatakse ka lah1istina, eriti veterin

a

ari as.

Kassitapp va'rieerub pearliseit karvastuse ja lehelaba kuju poolesl"
Mõļemad tunnused varieeruvad pideva reana ega olene kuigivõrd keskkonnast. Eestis levinud põhitüübil {var. arrlensis) on noored varred, lrarvemini ļehed hõredaļt karvased; vaheļ püsib l<arvastus ka tainre vanematel
osadel, criti vartel. Esįneb aga eksemplare, mis on üleni (õiekroon välja
arvatud) kesl<mise tihedusega (tipr-rosas tihedalt) karvastunud. Leheļab:l
kuju varieerub teatava määrani SeoSeS keskkonnatingimustega (valgus,
toitainete rohkus, niiskus), enamasti aga nendest sõļtumatult. Meiļ on
tüüpiline noolja alusega piklik lehelaba Ipikkuse ja laiuse suhe 5:3 (3'5)]"
Sageli leidub aga laiemate, Į<unį ümar-ovaalsete lehtedega Ipikkuse ja
laiuse suhe 3 (3,5) : 2] taimi. Neiļ on tihti ļehelaba aluse hõļmad nõrgalt

-arenenud või puuduvad hoopis. Lehtede ļaius varieerub ka vastupidises Suu-

naS

nad võivad muutuda kr-rni peaaegu kitsaspiklikuks Ipikkusc
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ja laiuse suhe 2 : 0,6

(0,5) ] koos įelrelaba aļuse hõlmade suhtelise pikene*
misega. Mõlemad varieeruvad tunnused, nii karvastus.kui ka lehelaba kuju'
ei ole omavahel korreļatsioonis. Selgelt karvaseid vorme (Ī. pubescens
Casp.) võib oļla nii kitsalehelisi (f. aurįcul'atus Desr.) kui ka ovaalsete

lehtedega (t' obĮongifoįįus Murr.). Viimast kaht vormi võib eraldada ka
tüüpilise karvastusega (peaaegu paljaste või nõrgalt karvaste) įsendite
hulgas.

2.

perekond seatapp
CaĮgsteelal Ę. Brown
Brown,
Prodr.
Fl.
Nov'
Holl. 483. ļ8l0.
R.

Vāänduvate või lamavate vartega püsikud. Lehed lihtsad, vastakud.
Õied pikkadel raagudel. Tupp ļahklehine, ümbritsetud kahe kandeļehekesega' Kroon liitlehine, lehterjas, suur, viie väga lühikese tipmega. Tolmukaid 5, enamasti on nad emakakaeļast ļühemad. Emakasuudmed elliptilised, lamedad. Sigimik ühepesaline või alusel ebavaheseinaga kaheks jaotunud. Vili -- nelja seemnega kupar.
Perel<onda loetakse kuni l2 liiki, mis on esindatud kogu maakeral.
Nõukogude Liidus kasvab 5 liiki. Eestis on loodusļikult levinud üks ļiik.

l.

Tara-seatapp
CaĮųstegįa Sepįum, (L.) R. Brown, Prodr. Fļ. Nov.
Holl. 483. l8l0; Grig. in Fl. URSS 19: 34. 1953; Bumb. in Latv. fl. 4: 80.
1959.
- ConuoĮauįus sepium L, Sp. Pl. l53. 1753; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cur|. |22. lB52; Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt,-Eur. n
(3): 2080. 1927.
flosož ea6opHlrü. (2l4. joon.)
ų. Väänduvate, 1-3 m kõrguste, paljaste või hajusalt karvaste vartega ja pikkade maa-aluste (kobedas mullas vahel kümnete meetriteni ulaluvate) lihakate, roomavate, harunenud võsunditega rohttaimed. Lehed
kuni 5 crn pikkuste, sageli hõredalt karvaste rootsudega' Leheļaba 4--l0 crn
ņikk, 2-7 cm lai, munajaspikļik või kolmnurkne, tipus teritunud, sageli
lühikese ogatipuga, alusel kahe noolja hõlmaga, paljas või rootsu ļähedal
udekarvane, noored lehed vahel roodudel, harvemini pinnal hajusalt lühikarvased' Õied 4-7 (l5) cm pikkustel raagudel, üksikuļt ļehtede kaenļas.
Kandelehekesi 2; nad on munajad, l'5 (|_2,5) cm pikad, alusel südajad'
tipul teritunud, sageli ogatipuga, vaheļ servast või üleni lillakad. Tupp
viietine, lahkļehine, kandelehekestest ļühem' Tupplehed kuni l,5 cm pikad.
Kroon 4_6 cm pikk, lehterjas, Valge, vahel roosakas või puhakate rocdudega. Servis viie vähemärgatava tipmega. Tipmete; kohalt servise äär
uģenreliselt lühikarvane. Sigimik ühepesaline, alusel kollase ringikujulise
nektaariumiga' Tolmukad emakakaelast lühemad, alusel laiad, kaetud
lühikeste näärmekarvadega. Kupar ümar, keskmiselt l cm pikkune, avaneb

l

Kreekakeelsetest sõnadest kutgx

kandclehekestega.

2 sepiunt (ļad. k.)

444

_

*

tupp, stego

--

aedade, tarade āäres kasvav'

sulgema; õietupp on ümbritsetud

ö

a

2l4, joon. Tara-seatapp (CatgstegĮa sepium): a
- õįįsev haru (orig.), ģ
tedega (väiksemad) ja kandelehckestega (suuremad).

-

vili

tuppleh-

kal-re poolmena. Seemned

munajaskandilised, kutti 5 mm pikad, karedad,.

mustad, valkja hiilumiga.
Õitseb juunist augustitti.
Kasvab toitaineterikastel niisketel rnuldadel, peamiselt Į<aidavõsastikes, ka umbrohuna aedades, eriti marjapõõsastes, hekkides. Eestis levinud
vastavatel kasvukohtadel kogu territooriumil.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas uįaiub põhja suunas enam-vähem
põhjalaiuse 60"-ni; lõunapoolsetes rajoonides ka,svab kõikjal, samuti KeskAasias; esineb Siberi kesk_ ja lõunapoolseteļ aĮadel; Ķaug-Idas' Skandinaaviamaade lõunapoolsetel aladel, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahe_
meremaadel, Balkanil, \/äike-Aasias, Iraanis, Mongoolias' Turkestanis,'
Hiinas, Jaapanis, Austraaļias, Uus-Meremaal ja Ameerika mandri põhja_
OSAS.

Majanduslik tähtsus. Sageli kasutatakse įlutaimena sõrestike katteks.
Rahvameditsiirris tuntud lahtistina ja vesitõvevastase ravimina. Toimeaineks on glükosiid konvolvuliin. Sisaldab kuni B,5/o parkaineid.
'leisenditest on peale var' sepiunz'i Eesiis eraļdatud
Taimed hõredalt pehntekarvased. Lehelaba
Yar. pubescens vaĪ' n.į
aļusel tihedalt, roodudeļ hajusali karvane. Õied roosakad' Levinucl Lõuna*
Eestis umbrohuna aedades, põllul, elamute ümbruses.

2' sugukond siniladvalised

-

Polemonįaceae Juss'

Üheaastased taimed või püsikud' harvemini puittaimed või ronipõõ_
sad, sageli kaetud näärmekarvadega. Lehed valreļduvacį, harvemini (alu_
mised) 1astakud, lihtsad, hambuĮise Servaga, sulgjagused või sõrmjad.
Õied mõlemasugulised, viietised, enamasti tipmistes ebasarikates või nutitaolistes õisikutes, harvemini üksikult lehtede kaenļas. Tupp putkjas võį
kellukj"as; tupplehed vabad. Kroon korrapärane, harvemini nõrgalt asüm_
meetriļine, rāīas;as, kruusjas või lehterjaS' pungas paremale keerdunud
servisega. Tolmukad enamasti paljad, kinnitunud krooni putkes, sageii
erinevaī kõrgusel. Sigimik ülemine, kõhrjal diskusel istuv, kolmepesaline,.
üksikute või_ rohkearvuļisie anatroopsete seemnealgmetega. Emakasuud_
med niitjad, siseküljel papillidega. Viļi - kuuljas või piklik kupar. Seemned ļamįdad, puhetunud või nurgelised, vahel tiivulised. Idu sirge, harve_
mini veidi kõverdunud, endospermiga ümbritsetud, värvuseta kuni roheĮine'
Iclulehed südajad või piklikud' Taimed proterandrilised, putuktolmlejad.
Sugukond Lotmab i2 perekonda ligemale 300 iiigiga, mis jaotatakse

t

pubescenti_
Var. pubescens Viliasoo var. n. - DifĪert a var. sepii caulibus sparse
Estonia
roseoļis'
floribus
non
pilosis
nec
sparse
bus, loliis ,Į bu..* dense, ad nervosos
in
agro
a
Pikasilļa,
Iitr
procul
non
Valga,
Karukįįļa
distr.
Ty.pus:
riįeridionališ' raro.
Herbario Inst. Zooļ. et Bot. Acad. Sci. RPSS Estonicae (Tartu) conservatur]'

.
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2 Koostanud Ļ. Viljasoo.

-* Cobaeoįdeae --.- kuuļuvad Ameerika ürgmetsades kasvavad troopilised puukujulised perekonnad' teise -- PoĮ.entonįoįdeae -- aga rohttaimed, miļlesi ülekaaļrrļ<a osa kodunraaks on PõhjaAmeerika; ainirlt üksikud liigid on levinud Euraasia parasvöötme aladel.
Siniladvalised puuduvacį täielikuit Arlstraalia, Aafrika (põhjaosa välja
arvatud) ja troopilise Aasia spontaanses įlooras.
Nõukogtlde Liidu fļooras on esindajaid kahest perekonnast. Eestis kasvab loodusļikult üksainus liik, kultuuris on mitmecl introdutseeritucļ dekoratiivtaimed.
Sugukor-rna majanduslik tähtsus on väike. Dekoratiivtaimedena kasvatatakse üldtuntud leeklil1e perekonnast mitrneid liike, peanriselt kiviktaimlates. Üheaastaste ļiļļedena leidub esindajaid gt11ia (GiĮia) perekotrnast. Viinrased on meil seni välre levinud (peanriselt kooļiaedades) ja ei
ole eriti dekoratiivsed. Tuttidetla kasvatl l0*-l5 cm kõrgune siniste õitega
lõhisleļline giilia (GĮĮīa Įacįtt'iata' Ruiz et Pav.) vääriks tähelepanįt irtaaStiku planeerimisel.
l. Lehed paaritusulgjad. Tolmukad krooni putkest pikemad. 'l'uppiehed
kaheļ<s alatrlsugukotrtraks; ühte

rohtj

a

d

l.

perekond sinilatv

--

PoĮetttoniun L.

Lehecļ lihtsad, terved. 'folmukad krooni putl<est hariliļ<uļt lülremad.
Tupplehed kileja äärisega
2. perekond leeklill '- Phįox L'

ļ.

perekorrd

sinilatv '-- PoĮem'onįum I L
i.. Sp. Pl. 162. t75s.

Püsikud (välisnrail on ka ülre_ ja kaheaastasi liike). ]-airned sageli
näärmekarvased. Lehed paaritusulgjad, asetsevad varreļ vaheļduvalt.
Tupp pärast õitsemist veidi suurenev. Õied aktinomorfsed, tipnrises pöörisjas õisikus, harvemini įiksikult. Tolmukaniiclid kinnitunud krooni putke
aļusel. Sigimik kolmepesaline. Viļi
- tupega ümbritsetud l<erajas vöi
piklik kupar. Iclu otse (sirge), valgurikas.
Perekond sisaldab ligemale 50 liiki' millest Suurem oSa on ļevinud
Põhja-Ameerikas, kaks liiki Lõuna-Ameerikas. NSV Liidus kasvab 24 liiki,
Eestis l liik. Türipliik on PoĮetnon'įuln caeruįeum L'

l. į"iarilik sinilatv - Poįemonįunt caeruįeumz L. Sp. Pl. l62. l753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 122. lB52; Hegi,
Īlļustr. ljl. Mitt._Eur. 5 (3): 2|14. |927: V' Vassilj. in Fl. URSS t9: 83.
l953; Bumb. in Latv. Īl,4:87.l959.
Cugrcxa rony6al. (2l5' joon.)
-

l poĮemos (kr. k.) sõda. Legendi järgi oli sinilatv ravimtainrena muinasajal ühe.
sõja põhjustajaks. Mõnede autorite arvates on taimele nimi antud kreeka filosoofį Polentotti järgi.

2

ca'eruĮetLm (Iatl. k.)

.-

sinittc.
4Ą7
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2l5. joon. Įlarilik sinįlatv (Polemonium caeruĮeum): a .- taime aļumįne osa, Ö
orig')
vili, d _- sigimiku ristlõige. (a ja ä
ülemine osa' c

-

-

--

taime

4.Varspüstine,lihtne,50-l00cmkõrge,vaoline,aluselpalja;'

tipus hõredaļt ude_ ning näärmekarvane, õõrres. Lehed paaritusulgjarl,
,päl;rd, l_l2 (l5) cm pīkrd, juurmised ja alumised p.ikar.ootsulised, suu_

ülemised lühiroõtsulised, õisiku Suunas pidevalt väįksemaks murr_
tuvad. SulgĮehekesed, arvuļt |5-27, piklik-elliptiļised, - terveservalised,
teritunud, īstuvad, viltuse alusega, 0,5_-4 cm pikad. Leheroots kileja
.ripsjakarvasė servaga. Õied tipmises rohkeõieļises pöörisjas lehistunud
oiļiįus. Õieraod näĮrmekarvu.Įd. T,rpp kellukjas, sügavalt ļõhestunud
pikliknrunajateks, tömbitipulisteks, 1<roorri putkest veidi pikemateks, mär_
grtava keskroog, hõlmaāeks. Kroon tupest 2-2,5 korda pikem, ligemale
i,5 .n pikk, keĪlukjas, viie tömbi äraspidimunaja hõlmaga, taevassinine
valkja putk"gr, harva valge. Tolmukaid 5; tolmukaniidicl enamasti kroo[i
kolpikt<used, alrīsel laienenuā, karvased' Emakakaeļ toļmuļ<atest pikem,
pikkune.
tupe
kerajas,
paljuseemneļine,
mehõlmalise suudnrega' Kupar
Seemned tumepruuniā või mustad, 3,5 nrm pikad, l mnr laiad, kitsaļt tii_
vulised, kolmekanrlįlised, veidi kõverad, kortsuļise pinrļaga. Esimesel
J<asvuaastal areneb vaid leherosett, teisel moodustuvad generatiivsed
organid.
Õįtseb juunis, juulis.
Kasvab soisel ja soostunud pinnasel, veekogude kaļlasteļ, metsaäärtel,
võsastįkes. Eestis levinud hajusalt (216. joon.); enamasti üksiktaimedena,
harva väiksemate kogumikkudena. Spontaanne levik ebaselge, kuna teda
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2l6. joon. Hariliku siniladva (PolemonĮum caeruĮeum) leiukohad Eestis.
29 Eesti NSV

floora
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sageįi kasvatatakse ilu- ja ravimtaimena aedades, kust ta kerggsti metsisįub.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatlrd arktilised
alad; Kaukaasias asendub lähedase liigiga; Lääne-Siberis uIatub levik
kuni Jenisseirri ja ļõunaosas Sajaanideni. Skandinaavias, Põhja- ja atlantilises Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Sageli kasvatatakse sinilatva aedades dekoratiiv-,.
mee- ja ravimtaimena. Rahvameditsiinis on eri rahvad erinevalt kasutanud nii siniladva juuri kui ka rohtseid osi. Kõige laiemaļt tarvitatakse
teda rahustina palderjani asemel, sageii ka unetuse, ehmatuse ja epilepsia,,
puhul. Mõnedes maades ravitakse siniļadva preparaadiga süüfilist ja

marutõbe. Teda on kasutatud ka verise kõhutõve ja maohammu:stuse puhul.
Meditsiinis asendab ta Ameerikast imporditud PoĮggaĮa senega p.reparaaĮi

rahustava ja rögalahtistava vahendina. Viimasel aastakürnneļ: on tcda
Moskva kļiinikutes uuritud kombineeritud preparaadina paisete ja haavandite ravimisel. Toimeaineks on eriti siniladva juurtes sisalduvad saponiidįd.

2.

perekond leeklill e. f|oks _-- Phļox
L. Sp. Pl. l5l. 1753.

ļL

Püsikud, harvemini üheaastased taimed. Varred püstised, tõusvad või
ļamavad. Lehed terveservaļised, vastakud, ülemised mõnikord vahelduvad.
Õied.tipmises kännasjas või pöörisjas õisil<us' harvemini üksikult. Tupp
putkjas-kellukjas, ļõhine või jagune, sageli näärmekarvane. Tupe hõļmad
teravad või teritunud, servast kilejad. Kroon enamasti lame, taldril<jas või
lehterjas, peene putke ja kitsa neeluga. Servise hõlnrad ovaalsed või pik'
likud. Toļmukad krooni putkest lühemad. Sigimik kolmepesaline, igas'
pesas l-5 seemnealget. Seemned tiivutud. Idu roheline.
Perekond sisaldab ligemale 50 liiki, mis on ļevinud Põhja-Ameerikas;
Nõukogude Liidu spontaanses fļooras esineb üks liik' Eestis ļeidub vaįd:
kuļtuuris kasvatatavaid liike.
Viimastel aastakümnetel on dekoratiivtaimedena Eestisse introdutseeritud mitmeid Põhja-Ameerikast pärinevaid liike, nagu padjandtaimena
piklike ļehterļe
amoena Sims
tuntud m eel i s f l oks
- lühikeste
- Phįox
ja punakasroosade õitega;
Plt.
kevadf loks (kanada
kääbusfloks)
dįaarįcata L.
siniste õite, munajate ļehtede ning tõusvate õitsevate ja
roomavate mitteõitsevate võsudega; Arendsi f loks
- Ph.xArendsįį
hort. (üks aedfļoksi hübriide) _ kõrgekasvuline ja suureõieline, rnitmcs,
värvitoonis õitega.

l
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phĮox (kr. k.)

-

leek; leekpunaste õitega taime nimi Theophrastoscl.

SAGEDAM|NI ESINEVATE LttKļDE, MÄÄRAMISE TABEL

l.

Üheaastased, harunenud laiuvate vartega taimed. Tupe iipmed putke
pikkrised või pikemad, tagasi käändunud
l. Suvi-leeklill e. suvifloks PhLox Drummondįį Hook.

-

Püsikud. Tupe iipmed putkest lühemad või sellega ühepikkused, ena2
masti sirged
2. Tihedaid madaļaid padjandeid moodustavad taimed (kiviktaimlates).
Lehed 0,2-0,4 cm laiad. Krooni putk palias
3. Pacljand_leeklill e. padjandfloks '_ Phįox subuĮata L'
Püstised 60-l00 cm kõrgused taimed. Lehed
putk karvane
2' Aed-leeklill e. aedtloks

l_4
-

cnr laiad. Kroorri

Phįax panicuĮata L.

A l.

Suvi_leeklill e. suvifloks - Phl'ox Drummondįįļ i{ook. in Journ.
Bot. 3: 446. ĮB4l; Viļb' Eesii taim. ed. 2. l86. l925; Hegi, Illustr. Fl. Mitt."
Eur. 5 (3): 2l 13. 1927; Parey, Blumengärtn.2:247. l932' -- o.loķc Äpytlt'
MoHĀa. (217. joon., b.)
o. Varred 20-.50 cm kõrged, enamasti ļaiuvaļt harunenud, harvemill
lihtsad, kaetud lühikeste näärme- ja käharaie lihtkarvadega. Lehed 2-4 c'.n
pikad, (0,5) l_2 cm laiad, terveservaļised, tipust,teritunud, alusel laiemad,
veidi südajad, pooleldi varreümbrised, ļ<ollakasrohelised. Leheļaba noorena
lrõredalt karvane, servast ripsjakarvane' vanemad lehed peaaegu paljad.
Õied tipmistes ebasarikjates õisikutes. Tupp putkjas-kellukjas, karvane, viie
naaskelja'tagasikäärrdunud tipmega. Kroon liudjas, piĮ<a pehmekarvase putkega ja ümardunud hõlmadega, 2,5-3 cnr läbimõõdus, põhitüübil punane,
aedvormidel paljudes värvitoonides j a vahel narmastunud servisehõlmadega
(Ī' fīmbriata Wittnrack). Tolmukad krooni putkest lühemad, kinnitunud erineval kõrgusel. Emakakael iupest ļühem' Kupar õlgkollane, keskmiseit
0,5 cm pikkune, piklikümar, peenelt krobeļise pinnaga, avaneb kolme pool_
mena. Seemned koļlaļ<ad, 2-2,5 mm pikad, piklik-kolmnurksed, sügava
ventraalse vaoga.
Õitseb juunist septembrini.
Viimaseļ ajal kasvatatakse dekoratiivtaimena kooliaedades, haljasala_
del, kivįktaimlates.
Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast (Texasest, Melrhikost)' Metsistu_
nult Argentiinas, Jaapanis.
Aed-leeklill e. aedfloks * Phįox panicuLata2 L.Sp.Pl. l5l. l753;
Viļb. Eesti taim' ed. 2. 186. 1925; Hegi, Iļļustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (3): 2l l3.
Ph. decussatahort' _ O;toķc oõuķ1927; Bumb' in Latv. fl' 4: BB. l959.

A 2'

HoseĮIHLtIä.

(2lB. joon.)

-

ļ Tõenäoliselt inglise botaaniku Drummondi ( l9. saj.) järgi.
2 panicuĮata (lad. k.) __ pöör'isjas.
?9*
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c*

padjand-ļeeklill (PhĮox subuĮata), b
tnondii). (Orig.)

*

suvi-leeklill ļPh. Drum-

,il
ftn

2l& joon. Aed-leeklill (Pftlox
panicuĮata}' (orig.)

4. Varred 60-100 cn kõrged, ļilrtsad, vahel tipust lrarunevad, paljad
või karedad, jäigalt püstised. Lehed pil<likud või munajaspiklikud, kuni
ļ3 (l5) cm pikad,3'5 (4) cm laiad, tipust pikalt,teritunud, aļusel ahene-

vad, ülemised mõnikord alrrsel nõrgalt süclajad, peaaegtļ istutlacl, etramasti
vastakud. Õied tipmises tihedas püramiidjas ebasarikas. Tupp kellukjas,
naaskeljate tiprnetega. Kroon liudjas, kuni 3 cm läbimõõdus, peenikese
karvase putkega, iimmarguste servisehõlmaclega, põhitüübil lrelepunane või
valge, aedvormide1 mitmes värvitoonis. Sigirnikku ümbritseb diskus.
Emakakael krooni putke pikkune. Tolmukaniidicl kinniturrud krooni putke
ülerlisele kolmandikule, 1ühikesed. Kupar ümar-ovaalne, tupe pikkune.
Seemned ovaalsed, mustad kuni pruunid, karedad. Proterandriline putuktolmleja.
Õitseb jr-runi lõpust septerrrbrini.
Laia1daseĮt levinucl iltrtaim arvukate aedvormidega. Paljundatakse
juureosade kaudu.
Üldlevik. Päritieb atļantiļisest Põhja_Arneerikast. Dekoratiivtaimena
kasvatatakse peamiselt parasvöötmes.

A 3.

PhĮox subuįata 1 L. Sp. Pl'
Padjand-leeklill e. padjandfloks
l5l. l753; Parey, Blumengärtn.2:245. 1932; Wünsche-Schorler, Pfl. Sachs'
427' 1956; Kask et Varep in Eesti taim. määr. 409. l966. - Ph. frondosa
hort. -_ onoķc cy6y"nnra. (2I7 ' joon', a.)
4' Varred karvased, rohkesti harunenud, tõusvad, üksteisest läbi põimunud, tihemurusad, 1igemale l0 cm kõrgused ja padjarrdeicį moodustavad. Lelred B-25 nrm pikad, l-3 mrrr.ļaiad, piklik- või naas1reljaslineaalsed. enamasti jäigad, sirpjalt l<õr,erdunud, vastakud, vatreļ tutina kuhjunuil,
isįuvad, ripsmelise Servaga. Õied 1-5-kaupa arvukates tipmistes pöörisjates õisikutes, põlritiiübil valged, aedvornrideļ mitmes värvitoonis. Tupp
putkjas, karvane, saledate naaskeljate hõlmadega. Ķroon pika silinderja,
treeļtts alrenenud palja prrtkega. Serviseosa tähtjas, keskmiseĮt 2 cm läbįmõõdr-rs; servise lrõlmad piklikmunajacĮ, pügaldunud tipuga. Emakakael
neelust üļeulatuv. Tolmukad krooni putkes. Kupar kollane, tupesi lühem,
pikĮik-ovaaine, 3-_-4 mm pikkune. Seemned ligemale 2 nlm pikkused, paadi1<ujulised, pruunid.
Õiįseb maist juulini.
Aia_iļutaim; Eestis võrdlemisi Įevinud eriti ļ<iviktaim1ates.
Üldlevik' Liigi kodumaa on Põhja-Ameerika. Kasvab kaljustel ja Įiivasįel nõlvadcl.
1 subuļata (lad. k.) -- naaskeljas, nõeljas
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3. sugukond vesiieįreiįsed -_ Hgdroph1lĮĮaceae R. Brown ex Edw.

'

Ühe-, kahe_ ja mitmeaastased, enatnasti tihedalt karvased rohttaimed,
harva puud. Lehed vaheļduvad või vastakud, terved või sulglõhised. oied
mõlemāsugulised, korrapärased, vįietised, ühekü1gses ļ<eerdunud võnk_
,õisiļ<us, hįva üksikult. Kroon liitlehine; tipmed pungas ka'tusekivįde tao_
liselt, harvemįni keerdunrrd. Toļmukad kinnituvad krooni aļuseļe. Sigimiit
ülemine, kahest kõhrjast või käsnjast viljalehest koosnev, sageli karvane,
-ühe_, harvemini kahepesaline. Vili - kahe poolmena avanev kupar. Seem_
neic] üks kuni palju, endospernriga. Süstemaatiļ<as on vesileheļised siniļad_
vaļiste ja kareleheliste vahepealsed.
'Sugukond sisaldab l7 perekonda ligemale l70 liigiga, rnįļle enamik on
.levinuā Põhja-Ameerikas. Suurem osa liikidest on kserolüüdid' r'ähemik
'hüdro- või halofüüdid.
Mitmed liigid on Põhja-Ameerikas tähtsad köögivilja_, aga ka ravimtaimedena. Meditsiinis on oma kodumaal (varem ka Euroopas) hinnatud
Eriodictųon gĮutinosum Benth. ja mõned teised Įiigid samast perekonnast'
DroogikĮ on nende igihaljad hõbedakarvased 1ehed (Herba Santa), mida
,kasuūtakse diureetiĖuntina, rögalahtistiira ja stimuļaatorina, bronhiaai_
.katarri, astma ja põiekatarri raviks, l<a mõrude ravimite maitse paranda_
ja
miseį<s. Toitneainete.ks on kristalne lenool-eriodiktüool (CrsHrzoo)
canrrHgdrophųĮĮįļnl
homo_eriodiktüool (CroHr+oo) ning nende cįerivaadid.
'dense L. on kasutusel nahalöövete ja maohammustuse puhul.
Dekoratiivtaimena kasvatatakse meiļ kooliaedades ja haĮjasaĮadeļ Kaļi_
(salulille)
forniast pärinevat toredat vaa1'įklille
- cmNernophiĮa
kõrgune.
|5_20
harunenud,
ļaiuvalt
'insignis Benth. -. Taim karvane,
2,5 cm
keskmiselt
Õied
lenįd sulgjagused. Õietuppedel hõlmade vaheļ lise'
läbimõõdus, põhitüübiļ taevassinised.
Sugukond on Nõukogude Liidus esindatud ühe introdutseeritud kul_
.tuurliigiga.

ļ.

perekond keerispea * Phaceįįa2 Juss'
Juss. Gen. Pl. 129. 1789.

Ühe- või mitmeaastased, sageli ļühikarvased rohttaimed. Lehed vahelduvad' terveservalised, jämedalt hambulised, sulglõhised või -hõlmise'l'
Õied enamasti väikesed, lühikestel raagudei, harkjalt harunenud võnkõisi_
kus. Tupp viljumise ajal püsiv ja veidi Suurenev..Kroon valge, sinine vöi
tilļa, harva kollane, viie hõlmaga, iga hõim kolme rooga; krooni putk
l5 rooga. Tolmukacl peente tolmukaniįtidega ja kahepesaliste tolmukottidega. sigimit ühe-, harvemini kahepesaline, sageli ülaosas karvane'
.*įkrkr.] niitjas, tipust kaheks lõhenenud, suudmed peajad. Kupar kera_
jas, kahe poolmena avanev,4 seemnega, mille pind on lainjalt krobeline.

L.

2' phakeĮos (kr. k.)
Koostanud

Viljasoo.

_

kimp' viht, kubu. Nimetus antud õisiku'kuļu jārgi
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Perekond sisaļdab ligemale B0 liiki, mis on levinud peamiselt PõtrjaAmeerika lääneosas, vähem Lõuna_Ameeril<as. I{ogu NSV I-iidus, seallrulgas
Eestis, kasvatatakse üht liiki.

Flarilik keerispea * PhaceĮįa tanacetifoĮial Benth. in Trans. Linn.
Soc. 17: 28A. 1837; Vilb. Eesti taim. ed. 2.187.1925; Flegi, Illustr. til. Mitt.Eur.5 (3):2119. 1927; Gorschk. in Fl. URSS l9: 95. tOSa; numn. in Latv.
fl. 4: 9l. 1959. -.- oaųealtn pn6unolucrnan. (2lg. joon.)
o. Rohttaimed püstiste, ülemises osas sageli harunenud, kareda_
karvaste, alusel paljaste 30-70 cm kõrguste vartega. Lehed kaheli_sulg_
ļõhised, l,5-l5 cm pikad, 0,5-7 cm laiad, istuvad, karvased. Sulglehekesed kuni 3 cm pikad,0,l--0,3 cm pikkuste sügavate hambakestega. Õied.
lühikestel raagudel, tihedas tipmises keerdunud võnkõisikus. Tuped 67 mm pikad, karedakarvased, peaaegu aļuseni lõhenenud viieks lineaalsel<s
tipmeks. Kroon kellukjas, B mm pikk, roosakas- kuni helesinine, krooni
alusel kümme poolkuujat' tolmuļ<aniite ümbritsevat kõrvakest. Servis viįe
hõredaļį karvase äraspidimunaja hõlmaga. Tolmukaniidid kroonist pea_
aegu kaks korda pikemad; tolmukapead purpursed. sigimik karvane.
Emakakael sügavalt kaheks lõhenenud, kroonist väljaulatuv. Kupar elliptiline, tipust karvane, ühepesaline, nelja Seemnega' 3-3,5 mm pikkune,
kahe poolmena avanev. Seemned 2,5-3 mm pikad, piklikud, pruunid, kolmekandiļised, kärgjalt krobelise pinnaga. Nõrgalt proteranclriline pLrtuktolmleja. Idaneb pimedas.
Õitseb juulis'
Kasvatatakse mesiļaste läheduses põllul või aias, sageli ka mesilas,
Metsistub kergesti.
Üldlevik. Liigi kodumaa on Ķalifornia. Introdutseeritud Põhja- ja Kesl<_
Euroopasse. NSv Liidus kasvatatakse peamiselt Euroopa-osas ja Ķau_

l.

kaasias.
Majanduslik tähtsus. Hinnatud meetaim, harvemini kasvatatakse sööda_
kultuurina' Meesaak |-2 llh. Mesi hele, maitsev ja meeldiva lõhrraga.

4. sugukond karelehelised

--

Roragįnaceae Juss"2

Karvased kuni kar.edakarvased ühe_ ja mitmeaastased rohttaimed, harvernini poolpõõsad. Lehed vaheļduvad, harva vastakud, terveservalised,
mõnel juhul ebaselgelt hambulise servaga. Õied enamasti aktinomorfsed,
harvemini sügomorfse d (Echium)' mõlemasugulised, koondunud ebasarik*
jaiks liitõisikuiks. Kroon'lühikese putke ja viiehõlmalise lameda, kellukja
või lehterja servisega. Servise hõlmad pungas katusekivide taoliselt, har_
vemini keerdunult. Tupp viiehambaļine või -jagune, sageli suureneb pärast

ļ

tanacetifoĮĮa (lad.

k.) --

ouĮgare lehtedega.
, Koostanūd L. Viljasoo.
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soolikarohulehine; lehed sarnanevad kujult Tanaķtum

b

a

219. joon.

Hariļik keerispea (PhaceĮia tan'acetifoĮia):
(orig.), D _ õis, c _ sigirnik emaka'

a _ taim

suudmega.

õitserlisį. 'loļmukad, arvuit 5, kinnitunud krooni putkesse tavaliseļt korrapärase reana, harvemini korrapäratult. Sigimik ülemine, enamasti neljaosaline; emakakael terve või tipust kaheharuline, Sįļue kahe- või neljahõļmaļine. Sigimiku igast osast areneb harilikuļt omaette pähklike,
Karelelreliste sugukoncl hõlmab üle l000 liigi, mis on Suuremaļ või
vähemaļ määr'al levinud kõikides maailmajagudes.
Erramiļ<uļ kareleheļistest esineb õisikuna peamiselt keerisjas ebasarikas,
mis on dihhotoonrseļt harunenud, sageli ühekülgse õįte asetusega' noorena
tiguja1t väljapoole ruĮ1unud. Õite puhkemisel järk_järgu1t ļahti ruļludcs
pikeneb õisik lr-rgevasti. Mõnede liikide juures on teos,tatud individuaalse
arenemiskäigu uurimist ja sel1e tuļemusena võib oletada, et taoļine ebasariļ<as on tekkinud võnļ<õisikust.
Kareleheliste mitmeteļ perekondadel (CgnogĮossunt, Echium, Lįthospernunt) leidub juurtes ja varre aļumise osa koorerakkudes punast värvainet alkanniini ehk anhusiini (CrsHrąoņ) või sellega sarnanevat litospermiini (C20Il30oļ0), aļlantoiini (liigil Sgmphųtum officinaĮe), ko1iini ja
mõnir-rgaid mürgiseid aļkaļoide, nagu tsüno91ossiini. Įlõnel perekonnal
(Borago, Sųmphųtunt) esineb taimeļiimi. Arvatavasti harjaskarvastuse
tõttu on kareleheļisecl võrdļemisi parasiidikindlad.
Suur osa karelehelistest on hinnatud ravimtaimedena. Ammust ajast
'on tuntud Vahenreremaadel kasvav (meil esineva tumeda rändrassiga sar_
nanev) alkanna - AĮkanna tįnctorįa (L.) Tausch, mille sammasjuuf meenuįab porgandit. Sammasjuure väliskihi rakud sisaļdavad 5-6% anrorfset

.alkanniini, mida kasutatakse punase värvainena toiduainete tööstuses, par_
fümeerias ja indikaatorina keemiļistes anaļüüsides. Aļļ<annaks ninretatakse
eksliļ<ult ka icianraadei kosmeetikas kasutatavat hennat (ehk ehtsat aļkannat), mida toodetakse Lųthraceae sugukonda kuuluva h'ennapõõsa Laasonįa įnernüs L. lehtedest.
ļlutaimena kasvatataļ<se Peruust pärinevat poolpõõsast
- peruu
heļiotroopi (HeĮiotropium peruuianum L.). -- Vars püstine,
Įehed
munajassüstjad, kiprunud, lühirootsuļised. Õied valged, lillad või sinakad,
tugeva vanillilõhnaga. Ķasvatatakse nii avamaaļ kui ka toalillena. Peruu
heļiotroobist on aretatud rohkesti sorte. Ta õitest vaļmistatakse eeterlikku
lreļioįroobiõļi, mida kasutatakse parfümeerias. Varem kasvatati meil ka
Alpidest pärinerlat keva d ist na baSeemikut (oruphaĮodes acrna
Moenclr).
Vars alusel roomaV. Puhassiniste õite pooles't meenutab lõosiļma. Lehecį sarnanevad kopsurohu lehtedega. Viirrrasel ajal on ta kasvatamine takistatud seenhaiguse (ScĮerotinįa Lįbertįana Fuckel) ļeviku tõttu.
nabaSanrast perekonnast kasvatatakse meil aedades ļinalehist
Seemikut Įomphalodes ĮtnifoĮia (L.) Moench]. - Vars püstine, õied
valged. Üheaastane. Kasutatakse peamiselt muruplatside ääristamiseks.
on levintlcl Portugalis, Hispaanias ja Lõuna-Prantsusmaal.

458

PEREKONDADE MAĀRAįĮįSE TABEL
l.Õietupperisugustetipnretega,pärastõitsenristsuurenebtugevaltja
käändub l<ahe poolmena įimber viļja
l

2.
3.

ļ.

perelrond

karerolri

Asperugo L'

2
Õietupp ke1lukjas
3
Krooni neeļ mühksoomusteta
4
Krooni neel mühksoomustega
Õied korrapäratud, ļ<õverdunud tr<rooniputkega, sinised.'l'oļmukaniį_
r1id erineva pikkusega, kroonist väljaulatuvad

;r;';,:

ij' ::
d,,,,,, o o3, . :ä:: Ļ: ff
"i^
putkest vai1a' Krooni neelus mühl<soomuste asemel karvaļ<esed
Pulmonarįa L
B. perekond kopsurohi
o

i

e

d

ko r r a p

ä r a se

d,

s in ise

-

ogadega
4.
Viljad ogadeta
Viljart haakjate

5

6

5. ViĮjad

kolmekandiĮised, peamiselt kantidel ogadega. Õiecl heļesinised,
väikesed
10. perekond takelrohi -- Lappula Gil'

6.

Peaaegu kogu vilja välispirrd kaetud haakjate ogaclega. Kroon pufpur"
punane või pruunvioletjas
12. perekond raSS -- Cųnoglossum l''
Õied valged, valkjacl või kreemikad; mühksoonrused madalad, lijhikarvased

oicd sinised, lilļakad või

1. perekorrd lusttjuur _'' Į.itltospermwn L'

pruunid

7

9
7' Õied ļreļedad - sinised, sinakasļillad või roosakad '
B
Õied turnedacl -- pruunicl, sametlillad või tumesinised
B. Õied punakas- või tutnepruunid. Neel avatud, kuna tömbid karvased
mühksoomused asetsevad sügaval krooni puikes. Tupp viljunrise ajal

puhetunud

7.

perekond rändrass __- Nonnea Med.

Õi'ed tumesinised või sametlillad. Mühksoomused neeļus nä1rtavarl,
hästi arenenud, valged. 'Į'aim tavaįiselt paijrrclc vartega. Õisi keerises
rohļ<esti

9'

5.

Anchusa L'
Õied enamasti ļillad või sirrised; kroon pika kellukja putkega ja lühikese
servisega. 11ühksoornused pikad, näärmelis-saagjaservalised
3. perekorid varemerohi *- Sgmphgtum L'
perekond imikas

-

10
Õied hele- kurri keskmiseļt-sinised või roosakad .
an
!Įfz-2
umbes
tO. Õįed suured; kroon tähtjalt laiuvate hõlmadega,
läbimõõclus, väga lühikese putkega ja teravate tipmetega. Toļmukad

459

uļatuvad krooni putkest koonusjalt välja. Mühksoomused ļühikesed,
randina neeļust väljaulatuvad. Kultuurtaim
4. perekond kurgirohi , - Borago L.

ļl.

Toļmukad ei ulatu krooni putkest välja. Õied väiksemad .
lį
Õied heļesinisecl; krooni putk veidi kõverdunud; mühksoomused valged. Lehed hallikasrohelised, karedakarvased. Vilj ad kortsulisecl. Umbrohi
6. perekond karukeel
Lgcopsis L.

-

Mühļisoornused enamasti kollased. Lehed tuhmrohelised, pehmekarva_
sed. Viljad siledad
9. perekond lõosilrn _ Mųosotis L"

l. triibus Lithospermeae DC. in Meisn. Pl. vasc. Comment. 189. l836l843; M. Pop. in F'l. URSS t9: 154. l953.
- Tupp peaaegu aluseni lõhene_
nud, viljade valmimisel pikeneb märgatavalt. Krooni neelus harva mühksoomused. 'folmukad tipus tömbid või terava kileja lisemega, alusel tera_
vad või nooljad. Emakasuue terve või kahehõļmaline. Pähklikesed tiivutud"
harva kitsa äärisega, istuvalt kinnitunud lamedale õiepõhjale'

l.

perekond rusujuur
Lithospermurnt L.
L. Sp. Pl. -132. 1753.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed. Lehed terveservalised, lidus kar_
vadega, asuvad varrel vahelduvalt. Karvad, eriti rosetilehtedel, tsüstoliiti_
dega täidetud. Õied tipmistes lehistunud õisikutes, alumised sageli üksikuĮt
lehtede kaenļas. Tupp viiejagune, piklike hõlmadega. Kroon lehterja servi_
sega, sirge putkega ja väikeste karvaste või krobeliste mühksoomustega.
Tolmukad enamasti väga liihikestel tolmukaniitidel, ei ulatu neeļust välja'
Emakakael niitjas või jämenenud, kaheharulise suudmega. osaviljad kivikõvad,.lamedal diskusel istuvad; harilikuļt on neid vähem kui 4. Taimed'
enamasti proterogüünsed.
Perekonda kuulub ligemale 100 liiki. Rusujuuri loetakse kareleheliste
sugukonna ürgseimaiks liikmeiks. Enamik nendest on levinud Vahemerc_
maadeļ ning Põhja-, vähemal määral Lõuna-Anteerika mandril. Nõukogude
Liidus on perekond esindatud 7 liigiga, Eestis kasvab 2 liiki. Perekonna
tüüpliik on LĮthospermunļ offĮcinaĮe L'
Paljud liigid sisaldavad, peamiseli juurtes, värvainet (CzoHsoo1g), mis
loetakse alkanniinide või litospermiinide hulka. Viimasel ajal on mõned
liigid äratanud farmakoloogide tähelepanu. on käsil nende raviomaduste
uurimine. Varasemate kirjanduslike andmete põhjal on rusujuured rahvameditsiinis olnud kasutamisel hinnatud droogina rnitmete haiguste raviks.
l.. Kuni l m kõrged püsikud. oied kollased' Pähklikesed siledad, ļäiki_
vad, valged
l. Suur rusujuur -*- Lįthosļpermum, of[icinaĮe L.

I
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Kreekakeeļsetest sõnadest Įįthos-* kivi,.spernra *_ seeme.
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220. ļoon. Suur rusujuur (Lithosperrnurn officinaĮe\: a

c

_

viļi, d

*

_

õitsev haru, b

laialįlaotatrrd õiekroorr' (a ja Ö

*

_

orig')

viljadega haru

Kuni 40 cnr kõrged üheaastasecl taimed' Õied valged. Pähkļikesed
pruunikad, krobelised
2' Põld-rusujuur * LįthospermįĮftL araense L.
Suur rusujuuf _ LĮthospermum officinaįeI L' Sp. Pl. |32' 1753;
wied. et web. Beschr. phan. Gew. Fsth-, Liv- u. curl. 107. lB52; Schmid
et Gams in Hegi, IĮļustr. Fļ' Mitt.-Eur. 5 (3): 2l56. |927: M. Pop. in Fl.
URSS 19: 162. l953; P. Gaļ' in Latv. fl. 4: 99. l959. -_ Bopo6eüHHI{ JIeKapcT-

l.

seHi-tķIü. (220. joon.)

Taim juurekaelast tugevasti harunenud, kuni l m kõrgune' Vars
ruljas, lühikeste lidus karvadega või peaaegu paljas. Lehed 4-|2 cm pikad,
l--2 cm ļaiad, terve, veidi ruļlunucl sefvaga' ]ühikarvased, tuhmrohelised
väheste külgroopaaridega. oied l_3 mm pikkustel õieraagudel, pisut
kooldunud tipmistes ebasarikates. Tupp 4-B mm pikk, lineaalsete tömpide
tipmetega, haraĮi karvadega' Kroon tupest veidi ületrlatuv, kuni 5 mm piki<.
Servis lehterjas, 3-5 mm läbimõõdus, rohekas_ või kolļakasvalge, neeļtts
udekarvaste mühksoomustega. osaviljad munajad, kollakasvalged või
valged, 3-4 mm pikad' läikivad, siļedad. Viljad püsivad taimedeļ talveni,
levivad peamiselt veega. Taim paljuneb ainuļt generatiivselt.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab põõsastikes, klibul, kruusal. Eestis leidub teda kohati rannikulähedastel aladeļ, sisemaal harva. (22l' joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud arktilised alad),
peamiselt metsa- ja metsastepivööndis; Kaukaasias; Siberi lääneosas kuni
Baikalini; Kesk-Aasias kõikjal, välja arvatud kõrgmäed ja kõrbed. Kesk'
Euroopas, Vahemeremaadeļ, Väike-Aasias, Iraanis, Kurclistanis, Balkantl"
Mongoolias.
Majanduslik tähtsus" Ida_Aasias ļ<asutatakse jr-ruri värvimiseks. Sisaļdavad rohkesti värvainet litospermiini. Tšehhoslovakkias on suur rust.į_
juur sageii kultuuris. Vastavalt ettevalmistatud ja tumedaks fern-renteeritud
lehtedest saadakse nn. musta, böörrri ehk kroaatia teed' Rahvameditsiinis
on hinnatud peamiselt seemnetest vaļmistatud preparaadid. Peeneks jaltvatatud seemneid kasutatakse koos valge veiniga podagra raviks ja sünnitusvalude kergendamiseks, ka sooļekatarri ja gonorröa raviks. Viimascį
ajal on taim äratanud suuremat tähelepanu farmakoloogias. Eestis uuri_
takse teda ta ravi- ja muude omacluste selgitamiseks.

4.

LįthosperįrLum ar?Jense ' L. Sp. pl' l32. Į753; WielĮ.
Põld:rusujuur
et Web. Beschr. phan. Gew' Estlr-, Liv_ u. Curļ' l0B. lB52; Schmid et Gams
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (3):2l58. |927; M. Pop. in Fļ. URSS 19:
ļ65. 1953; P, Gaį. irr Latv. ll. 4: 98. 1959. ._ Bopo6efiHrlx no.neroü' (222.

2.

joon.)

ļ
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kasuta1av
officinaĮe (lad. k.)
- apteegis ravimtainrena
araense'' (lad. k.). * põld-, põllu-, põllul kasvav'
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22l' joon' Suure rusujuure (Lithospermunl offĮcĮnale) leiukohad Eestis.

O, sageli üheaastane talvituv. Varred 5-30 (50) cm kõrged, Įidus
karvadega, tipuosas lühikesteks või juba aļuseļt pikkadeks tõusvateks oks_
teks harunenud. Lehed terveservalised, tihedalt karvased, l-5 cm pikad,
kuni l (l,5) cm laiad' Ulemised varreļehed piklikud, ļühidalt teritunud
tipuga, kü1groodudeta, alumised äraspidimunajad, tömbitipulised, alusel
lühikeseks rootsuks ahenenud, vähemärgatavate külgroodudega, õitsemisajaks koltunud. oisįk tipmine, algul lühike, viljade valmimise ajaks tugevasti pikenenud, hõre, lehistunud. Õied vaevalt l mm pikkustel suhteliselt
jämedatel raagudel üksikult kandelehtede kaenlas. Tuped peaaegu alusetri
ļõhenerrud piklikeks hõlmadeks, harali karvadega, viljumise ajal kuni l cnt
pikkused. Kroon 4-6 mm pikk, karvase koļlaka või ļilļatriibulise putkega
ja lehterja kollakasvalge või valge servisega, neelus udekarvaste mühksoomustega. Tolmukapead teritunud tippudega. Osaviljad munajas-kolmekandilised, hallikaspruunid, tuhmid, keskmiselt 3 mm pikad, krobeļised. Õied
proterogüünsed, harvemini proterandrilised. Putuktolmleja, harvemini isetolmleja.

Õiįseb juunist augustini'

Umbrohuna põldudel, eriti taliviljas' aga ka allasurutult rohtunud jäätmaadel kergematel muldadel, ka ruderaaltaimena. Kasvab siin-seal kogu
Eestis. Hõredalt.
Üldlevik. NSV Liidus ļevinud peaaegu kogu territoorilrmil (puudub
Sahhalinil, Kuriili saartel ja arktiļistel aladel); Euroopa-osas levinud
põhjalaiuse 60"-ni, Siberis 57-_58'-ni' Euroopas kõikjal peale Arktika, Vahe'
463

C
'araenseJļ
222' loon. Põld_rusujuur (Lithospermurn
Ö

_

vįli, c

_

a

_

õitsev ning viljuv oks (orig.),

laialįlaotatud õiekroon.

meremaadeļ, Baļkarlil, Väike-Aasias, Iraanis, ljiinas, .Iaapanis, Indias,
Himaalajas.
Majanduslik täirtsus. LJmbrolruna põldudel. Seemned külvisest kergesti
eralcļatavad, selļe tõttu ļevik sporaadiline. Taime keemiļine koostis ja ravi_
omadused on selgiĮamisel.
2. triibus Echįeae DC. in Meisn. Pl. vasc. 2Bl. 1836-lB43; M. Pop.
harjaskarvased rohtin Fl. URSS 19:27|. 1953.
- Ühe- või kaheaastased
taimed. Tupp ja kroon korrapäratuc1. Putkjas või lehterjas, ebavõrdsete
hõlmadega servis ilma selge vahepiirita putl<el<s üļeminev. Neel avatud,
s. t. mühksoomuseri puuduvad. Tolmukad kinnituvad putkes erineval kõr'_
gusel. i]makakael pikk, niitjas, kahehõlmalise suudmega. Pähklikesed krobelised, külgmiste kasvunditega, iameda hiilumiga.

2.
Ühe_

perekond ussikeeļ '- Echįum1 L.
L. Sp. PĮ. 139. l753.

ja ļraheaastased, harvemini nritmeaastased rolrttaįmed ja poolpõõ_

sad, enamasti kseromorised, harjaskarvased, vaheļduvate pikiike! lehtedega.
Õisik dorsoventraalne, lihtne pöörisjas või lrarkjalt harunenud, ļehistunud.
Tupp peaaegu aluseni ļõhenenud. Kroon viļtuse Servisega ja erisuguste
hõlm'adega. Tolmukad kinnitunud ļ<rooni pr-rtkes aļumiseļ poolel, tolmuka_
niidicļ erineva pikkusega. Pähklikesed õiepõhjal püstiselt, õlikehakesteta.

"

",ļ:'Įi]

i:Ļ:i' llTļTļ?

l -,, m i ļ l e l ev i kut s ent r i ks ļ oet a ks e V a hem e re
ja Musta mere ümbrust. Põõsakujulisi esindajaid ļeidub Madeiral, Assoori
ja Kanaari saartel. NSV Liidus on perekond esindatud viie liigiga, Eestis
kasvab loodusļiku1t üks ļiik.
Schmidi ja Gamsi (l92?) andmetel sisaļdavad ussikeeļed mürgist alka_
loidi ehhiini, nris.toimeļt sarnaneb kuraarega (indiaanlaste nooļemürgiga)'
ning juurtes punast värvainet alkanniini, mida kasutatakse parfümeerias
ja irrdikaatorina keerrriļistes anaļüüsides.
Üheaastase ilutaimena kasvatatakse meil teeleht jat uss ikeelt
plantagineum L. (E. uįoĮaceunl Mert' et Koch).
- Taim kuni
-l mEchįum
kõrgune, tihedate pehmete karvadega. Rosetilehed rootsuks ahenenud,
varreļehed istuvad, pooleldi varreümbrised, südaja alusega. Kroon kuni
3 cm pikk, sinakaslilla, väljast karvane.
Perekonna tüüpliik on Echįum auĮgare L'
ļ. tlarilik ussikeel - Echįunt uuĮgare 'L. Sp. Pl. l39. 1753; Wied' et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l07. l852; Schrnid et Gams
in Hegi, Illus,tr. Fļ' Miit._Eur. 5 (3); 2193. |927; M. Pop. in Fl. URSS 19:
Cnugx odHxHoseuHulü' (223'
276. |953; P. Gal. in Latv. fl.4: l00. l959.

:lĮ'

i

-

joon.)

t Echįs (kr. k.) _
tars meenutab rästiku

tnadu. Dioskorįdese järgi rnõnede kareļehelįste nimetus (laiguline
nahka). Plirriuse järgi meenutab õis mao avatud lõugu.
2 ouĮgare (lad; k.)
harilįk' kõikjal esinev

-

30 Eesti NSV floora
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223. joon' Harilik ussikeel (Echium auĮgare): a

_

taim (orig.), &

-

avatud õig-

a..). Varsi üks

(harv'a mitu); nad on lihtsad,30__į00 cm kõrged, püs_
tised, ruljad, tihedaļt kaetud lühikeste ja pikemate tunrecla alusega harjas-

karvadega. Lehed kitsaspiklikud, kuni ļ0 cm pikad, 0,5-l'5 cm laiad,
iipust lįihidalt teritunud; rosetilehed rootsuga, aļumised varrelehed aļusel
rootsutaoliseļt ahenenud, üļemised ümardunud alusega, istuvad, terveservalised, hallikasrohelised, tihedalt karvased' oied tipmises lehistunud õisikus. Tupp viljumise ajaĮ 5-l2 mm pikk, peaaegu aluseni lõhenenud veidi
erineva pikkusega tipmeteks, nris on tilredalt kaetud lühikeste ja pikemate
harjaskarvadega. Ķroon kuni l5 mm pikk, viļtuseļt kellukjas, helesinine viji
lillakas' harva valge. Servis peaaegu kahe lruulega, esileulatuvate ülemiste
nüri_koļmnurksete hõlmadega, väljast udekalvane, viltuse avatud mühI<_
soomusteta neeluga. Toļmukad peenikestel tolmukaniitide1, kinnitunud
erineval kõrgusel krooni putke a1umiSes osas, kroonist palju pikema,J.
Emakakaei karvane, tipust kahelraruline' ulatub kroonist l<augele välj:r.
Pähkļikesed kuni 2,5 mtn pikad, ha1lid, kolmekandilised, külgeclel vähemärgatavate ļrasvunditega, mügarjaskrobelised'
Õitseb juunist kuni augustini (septembrini).
Kasvab kcrgematel kuivematei muļdadel jäätmaadel, nõlvakutel, teede
āärteļ, rusul, põllupeenardel, põldheinas. Eestis ļevinucl liogu territooriu_
mil, sage eriti ļõunaosas.
į]ldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas kõikjal peale Arktika, Ķaukaasias;
Lääne Siberis kurri .Ienisseini; Ida_Siberis harva tulnukana; Ķesk-Aasias
Kaspia-Araali ja Balhaši iimbruses, Altais, Tjan-Šanis. Põhja_ ja Kesk_
Euroopas, välja arvatud arktilised alad' Balkaniļ, Väike-Aasias. PõhjaAmeerikas tulnukana.
Majancluslik tähtsus. Väärtusliku meetaimena ka kultuuris. Kõik taime
osad sisaļdavad mürgiseid, närvisüsteemi paralüüsivaid alkaloide' nagįļ
tsünoglossiin, konsolįdiin, koliin ja konsolitsiin. Rahvameditsiinis on tainre
kasutatud peamiselt langetõve raviks. Farmakoloogias on ta raviomadused
selgitamisel.

3. triibus.Borageae. *-

Anchuseae DC. in Meisn. Pl. vasc. Comment"
lB9. l836-1843, emend. Prodr. t0:27.1846; M. Pop. in Fl. URSS l9:278.
l953. _- Ülreaastased ja püsikud, enamasti karedaļ<arvased. Kitsaste tipmctega tupel laieneb kotjalt vaid alumine, lõhenemata osa; sügavalt hõļmadeks jagunenucl tupel pikenevad tipmed. Krooni neel mühksoomustega.
'I'oļnrukad tipust lisemeta, harva teritunud, krooni putkesse sulgunud.
Emakasuue enamasti peajas, terve. oiepõhi lame. Pähklikesed sageli ebavõrdsete pooltega, kortsulised, tiivutud, harva siledad, kinnitunud viltusclt
latneda õiepõhja paksenenud ringile. Vahemeremaadeļt pärinevad taimed'

iļ9*
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3.

perekond vafernefohi

L. Sp. Pl.

-

SųmphgtumI L

136. ļ753.

Püsikud. Lelred piklikud või munajad, varrelehed mõnikord ļaskuvad.
Õied tihedais keerisjais kobarais. Tupp pooleni või peaaegu aluseni lõhenenud ebavõrdse pikkusega hõlmadeks, mis viljumise ajal veidi suurene_
vad. Kroon pika putkega, tipus peaaegu kellukjas, ļühikeste servisehõlma_
dega ja keeglikujuliste neeļusoomustega, liļla või sinine. Toļrnukad kinni_
tunud l<rooni putke keskele, ulatuvad mül-rksoomusteni või on nendest lühemad. Emakakael pikk, niitjas, suue peajas. Pähkļikesed, arvuļt 4, viļtumuna_
jud, sageli kõverdunud, ļ<innitunud lamedale õiepõlrjale, õlikehakesen.l
funktsioneeriva lisemega (pseudostroofi1a), mis ümbritseb hiilumeid.
Perekonna ļeviļ<utsentriks peetakse Musta mere ümbrust, kus ta on
esindatrrd rohkem kui 20 liigiga. Ainult üksikud liigid on levinud Lõunaja Kesk-Errloopas' Siberis, Palestiinas. Nõukogude Liidus kasvab l0, Eestis
2 liiki' Perekonna tüüpliik on Sgmphgtum officinaļe L'
H. Gamsi järgi (t927) ei sisalda varemerohu liigid karelehelistele isc_
ļoomulikku a1ļ<anniini, külĮ aga rohkesti aļļantoiini ja tärklist. Mõnede
liikide (S' tuberosum L., S. officinaĮe L') juurtest valmistatud jalru on
näljahäda korraļ toiduļ<s tarvįtatud. Mõned liigid on iuntud rahvameditsiinis, teisi kasvatatakse söödakultuuridena'
l. Ülemised varrelehed rootsĮtta, ļasļ<uva alusega. '[aimed harali karva_
dega. Õied enamasti lillad
i. Fįarilik varenrerohi Sgnphųtum officinaļe L.

-

Kõik ļehed enam-vähern rootsuga. Taimed karedate, veidi lapikute, varrel allapoole kooldunud karvadega. Õied algul punakad, puhkenult

įaevassinised

2'

Kare varemerohi
- Sgmpltųtunt asperum Lei>.
l. Harilik varemerohi - Sųmphųtum officinale2 L. Sp. Pl. l36. l753;
Led. Fl. Ross.3 (l): l14. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. lll. lB52; Gams in Flegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (3)
2223. 1927; M. Pop. in Fi. URSS 19: 289. 1953; P. Gal. in Latv. fi,4: 109.
1959. _ oķonuuķ nerapcrrenulrü' (224. joon')
?ķ. Varred ļihakad, õõnsad, 30__70 (l00) cm kõrged, harunenud peamiselt tipuosas, kaetud valgete lühikeste harali karvadega. Ūlemised varre_
lehed rootsutud, 2-3 mm laiuste tiivakestena varreļe ļasļ<uvad, keeljas_
piklikud, l0-15 (20) cm pikad,3-6 cm laiad, pikalt terit'rnud tipuga,
karedakarvased, eriti alumiseļt pinnalt. Juurmised ja alumised varreļehed
enamasti tiivuļise rootsuga, sageli ovaaised kuni munajad, hõredamalt
karvased. Õisik tipniine, ühekülgne, lehitu, algul tihe, keerdus, õite puhkemisel järk-järgult pikenev ja hõrenev. Õied 5-l0 mm pikkusteļ, harali
karvadega raagudel. Tupp 4-5 mm, hiljem kuni 7 mm pikk, sügavamalt

I sgmphgton (kr' k.) kokku kasvama; varasemad autorid on seļle nimega tähistanud mįtmeįd raļrvameditsiinis luumurdude ravįks kasutatud lįike.
2 o|ficineĮe (ļad. k.)
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apteegis ravimtaimena kasutatav.

b

3
224' ioon. Harilik varemerohį (Sųmphgtum officinaĮeJ': a _- õitsev harrr (oric.), D "_ õis
pikil õikes.

kui pooleni lõhenenud pikiikeks ltõļmadc.ks. Krooli l-2 cm pikk, putkjaskellukjas, määrdunudļiļla, harva valge, tupest poole pikerna, väljast sametkarvase putkega. Mühksoomused ei ulatu neeļust välja, nende serval papillid. Servis väljapoole kooļdunud kolmnurksete hõļnradega. Tolmukaniidįd
tolmukottidest poole lühemad, lillad. Emakakael enamasti kroonist lühem.
Pähkļikesed viltumunajad, kuni 5 mm pikad, liset ümbritscva terava kan_
diga, läikivad, mustad. Putuk_ või isetol,mleja" Levib peamiselt sipelgate
vahendusel (mürmekohoorne).
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niisl<eteĮ niitudel, eriti üleujutuspiirkondades. Eestis võrc]lernisi
hariļik jõgecle ja järvede luhtadel; kohati põĮĮupeenardel, teede ääres pooiruderaaļtaimena. (225. joon.) Kasvatatakse ka dekoratiivtainrena aedades"
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal (välja arvatud Ark_
tika ja Krimm), Ees_Kaukaasias, Kesk_Aasias, harva Lääne-Siberis. Kogu
Euroopas, ulatudes põhja suunas inglistnaa, Lõuna-Rootsi ja Lõuna_Soomeni; Väike-Aasias. oļetatakse, et liik on Kesk- ja Põhja-Euroopasse iidse_
tel aegaclel ravim- ja tarbetaimena sisse toodud ning aklimatiseerunud --seega arlteolüüt.
Majandusl!ļ< tälrtsus. I(õik taime osad on mrirgised. Gamsi (l927) järgi
sisaļdab risoom mõningal määral kautšukit, vaha, sahlraroosi, parkainet,
alkaloidi sümfütotsünoglossiini ja selle lõhustusprodukti konsolitsiini, glükosiidi konsoļidiini, asparagiini minimaalseli, kusihappe derivaati allantoiini ja välresel määraļ eeterlikke õlisid. Zemļinski (l95l) järgi sisaldab
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225. joon. Fļariliku t,aremerohu (Sųmphgtum o||icinaĮe) leiukohad Eestis.
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risoom peamiSelt rohkesti limaaineid, tärklist, parkainet, gallirshapet.asparagiini. Loomad ei söö harilikku varemerohtu ei värskelt ega ka kuivanult. Kirjanduses leidub andmeid, et vaatamata taime mürgisusele võiĮ}
noori võrseid analoogiliselt spargliga toiduks tarvitada. Üsna noori lehti
,on kasutatud samaļ viisil nagu spinatit ja ka supivürtsiks (võimalik, et
.mürgisus keetmįsel kaob).
Rahvameditsiinis on harilikku varemerohtu, eriti ta juuri, tarvitatud
iidsetest aegadest paijude haiguste raviks. Kesk- ja Lõur.a-Euroopas,
samuti kohati Venemaal on juurtest väljakeedetud lima kasutatud verejooksu sulgemiseks. Koos pliivalgega või galmeiga valmistati sellest ka
haavasalvi. Juurte ekstrakti, destillaati ja mahla on kasutatud rnähįsterra
:muljutuste, vanade haavandite, podagra, piimanäärmete põletiku, nahahaiguste jne. raviks. Varasematel aegadel ļ<asutati taime ka luumurdude
ja kubemesonga raviks. Seespidiselt on taime preparaati (näit. viinaleoLi:sena) kasutatud veresü1iįamise, rögastamise, kõhulahtisuse, düsenteeria,
põiehaiguste ja tuberkuļoosi raviks.

Harilik varenrerohi on võrdlemisi vähe varieeruv. Seni on leitud üksivar. bohe'
kuid eksemplare valgete või nõrgalt koļlakasvalgete õitega
(F.
Õeļ.,
(F.
bohemįcum
Schmidt)
mįcum
W.
W. Schmidt) Pers. [ssp'
.S. bohemįcunt F. W. Schmidt]. Muudelt tunnustelt sarnaneb põhitüübiga
ļvar.

off icinaĮe'ga) '

2.

Kare varemerohi *- Sųmphųtunį asperurn '.Lep. in Nov. Acta Acad.
Petrop. 14:4,I2. l805; Vilb. in Eesti taim. ed.2. į89. i925; Ganrs in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3):222l.1927; M' Pop. in Fl. URSS ļ9: 2B7. l953;
Donn in Sims, Bot. Mag.
P. Gal. in Latv. fl.4: ll0. 1959.
- S.(l):asperrįmum
'24. tab.929. iB06; Led. Fl. Ross.3
ll5. 1847-_1849. -.oķonutlķ iKecTķuil. (226' ioon.)
4'. Varred üksikult või kimbuna juurekaelast vāljuvad, kandilised,
tühikeste karedate harali karvadega, tugevalt lrarunenud, pearniselt iilaosas, 0,5-l,5 m kõrged, rohkelt lehistunud. Lehed piklikmunajad, iipus
pikalt teritunud, alusel järsuli ahenenud, ülemised istuvad, 2-5 cm pikad,
o,5-3 cm laiad, varre aļuse poole järjest suurenevad kuni 20 cm pikktt'
seks ja 7-8 cm laiuseks, lidus karvadega. Leheroots l-5 cm, alumistel
lehtedel vahel kuni l0 cm pikk, kitsatiivaļine. Tupp 3-5 mm pikk, pooleni
või kolmveerandini lõhenenud piklikeks tömbitipulisteks tipmeteks, kellukjas-kotjas, harali harjaskarvadega, 4-B mm pikkusel õieraol. Õied harude
tipus lehtedeta ebasarikjais õisikuis. Kroon tupest 3--5 korda pikem, tae_
vassinine, l0-l5 mm pikk, väljast sametjas, tupest pikema putkega. Servis keskmiselt putke pikkune, kellukjas, lühikeste kolmnurksete hõlmadega.
Emakakael peaja suudmega, kroonist väljaulatuv. Mühksoomused tolmukatest pikenrad' Pälrklikesed ligemale 4 mm pikkused, veidi viļtumunajad,
võrkjalt punkteeritult krobeļisecl, peaaegu mustad.
ļ
Õitseb juunist augusiini.

I

asperunr (lad. k.) .-- kare

į7ļ

22{i.

joon. Karc varcnrelohi (Sgmphgtunt asperttnr). (Orig.)
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2.27. joon, Kareda varemet'ohu (Sgmphutum asperutn\ naturalisatsioon Eestis

Kasvab kuivemal kergemal toitainęterikkal mullaļ. Eestisse tõenäoliselt

mööduirud sajandil või varem sisse toodud ning sööda- ja dekoratiivtaimena

aedades kasvatatud. Metsistub kergesti. Üksikute eksemplaridena ļeidub
teda peaaegu kogu territooriumil (Põhja-Eesiis tihedamini) elamute ļäheduses, kalmistuiel, teede ääres, prahipaikadel' (227. joon.)
Üldlevik. H' Gamsi (|927) järgi on liigi kodunraaks Kaukaasia mägis_
maad, Armeenia ja Põhja-Iraan. NSV Liidu Eurool]a_osas, samuti KeskEuroopas tulnukana.
Majanduslik tähtsus. Möödunud sajandil on karedat varemerohtu Ing_
lismaal ja Saksanraal hinnatava söödataimena ļaialdaselt kasvatatud,
sajandi lõpul ka Venemaal. H. Gamsi järgi (1927) on ta sööcįaväärtuseĮt
ja söödavuseļt võrdväärne suhkrupeedi lehtede, valge ristiku ja maisiga.
Nii haljassöödana kui ka siiona sobib eriti sigadele ja küülikutele. Pinnase
suhtes väherrõudlik. Teda orr võimaļik kasvatada jäätmaadel, kivikülvidel,
kännustikes. Ęeageerib tugevalt väetisteļe, niiskuseļe ja pinnase kobesta'
misele. Kesk_EurocpaS oIl headel aastatel saaclud viis lõikust, põhjapoolsetel a1adel koļni. J'aim on meil täiesti talvekindel, tugeva ädalakasvuga
ja püsib samaļ koļral B-l0 aastat (Kesk-Euroopas kuni 30 aastat). IntenInglismaal, At-tstrias, Saksa Demokraatļikus
siivsemateļ kasvualadeĮ
Vabariigis (Tüüringis) on kareda varemerohu aretamisel saadud mitmeid
väärtusļikke kuļtuurvorme ü1dnimetusega Comfrey (näiteks <Prickly
comfrev>> _- s. X upĮandicunz Nym. jt.). Need on püsivalt lillade või sina'
173

kate õitega, poollaskuvate ļchtedega nirrg tõenäoliseļt osutuvzrd hariliku ja
kareda varemerohu värdadeks. Ka Eestist on kohati leitud taoļisi eksemp-,
lare, mis arvatavasti on tulnukad, Paljundatakse seemnest ettekasvatatud
istikutega ja juurevõsudega.

4.

perekond kurgirohi

- Borago
I.. Sp. Pl. 137. t753.

IL

Ülre- ja mitmeaastased rohttaimed. Lehed varrel vahelduvalt. Õied tip_

mistes ļehistunud ebasarikates. 'fupp aluseni ļõhenenud piklikeks hõlma_ i
deks. Kroon ratasjas, väga lühikese putkega, neelust väljaulatuvate mühk_
soomustega. Tolmukaniidid lühikesed, paksu lisemega' Tolmukotid sįļured,
tipus ogateravikuga, mühksoomustest koonusjalt väljaulatuvad. Emakakaeļ
niitjas, suue peajas. Vili peaaegu silinderjas, enamasti krobelise pealispinnaga, hiilum väljaulatuva lisemega.
Seni on seļļest pere,konnast teada vaid 3 liiki, mis loodusļikult esinevad
Vahemeremaadel. Į\õukogude Liidus on l<ultuuris levinud üksainus ļiik,
mis on l<a perekonna tüüpliik.

A ļ. įlarilik kurgirohi - Borago officinalis, L.Sp.Pl. l37. 1753; Led.,
Fļ. Ross' 3 (l): lt3. lB47--_lB49;
Kļinge, Fl. I]st-, Liv- u. Curl. l92. l8B2;
Gams in l{egi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) : 2230' 1927: M' Pop. in Fļ. URSs
19: 293. 1953: P. Gal. in l-atv. 11.4: lll. 1959' -_ EypaurruK JįeKapcTBeI{Hr,tü (orypeuuaa rpana}. (22B. joon.)
'
c Varred püstised, 30-90 cm kõrged, lihtsad või harunenud, tihrdaļt karedakarvased. Juurmised ļehed kodarikuna, mahlakad, hõredalt
harjaskarvased. Alunrised varreļehed 2-8 cm pikkuse rootsuga, varrel
kuhjunult, üļenrised istuvad või ebaselge rootsuga' 3-B (10) cm pikad,
2*_5 (s) cnr laiad, terveservalised või lainja sopilise Servaga, mõlenraįt
pinnalt karvased. Õied l_2 cm pikkustel raagudeļ, võrdlemisi väheseõįe_

listes laiuvates ļehistunud õisikLrtes. Tupp juba aluselt lõhenenud piklikeks.
võrdļemisi teravatipulisteks ļ<aredakarvasteks hõļmadeks, õitsemisajal 810 mm, viljumisajaļ kuni Į2 mm pikk. Kroor-r ratasjas, sügavalt lõhenenud
viieks tähtjalt laiuvaks teritunud tipuga hõlmaks, kuni 2 cm ļäbimõõdus,
taevassinine. Mühksoomusecl neelus kuhikjalt, valged, ümardunud tippudega. Tolmukaniidid lühikesed, paksud, väljastpoolt lillaka kannusja liseļĪega, tolmuļ<otid piklikud, ligemale 7 mm pikkused, lühidalt teritunud,
tipus ogateravikuga, tumelilļad. Emakakael niitjas, suue väike, peajas. Vili
piklikmunajas, kuni 5-7 mm pikk, krobeliseļt pikiroideline, helepruun,
ventraalsel küljel andruga, hiilunril poolkeraja õlikehakesega. Putuktolmleja, harva isetolmleja; nõrgalt proterandriline' Mürmekohoorne,
Õitseb juunist septembrini.

l Mõnede arrtorite arvates on nitltetr"rs tuletatud lrispaania_ või hiįisladįnakeelsesį
sõnast borra (burra) -_ sagriskarvane, teiste arvates aga kreekakeelsetest sõnadest borr -l'oit, ago _ kasutan, käsitļen.
2 officinaĮis (lad. k.) -_ apteegis ravimtaimena kasutatav.
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228. joon. Harilik kurgirohi (Boraga ofįĮcĮņaĮĮs\1
järgi), 6

*

a-

taime ülemine osa (osalt Hegi

taime aįumine osa (orig.), c

_

vili'

Kasvatatakse aedades, mesiĮaįes. Eestis viimasel ajal võrdlemisi harva
enamasti
-_kooliaedades, kust mõnikorrį riretsistub; prahipaikadel, elamute
įimbruses.
Üldlevik. Pärirreb läänepoolsetelt Vahemeremaadeļį. Kulįuuris ļevinud
kogu NSV Liidu ELrroopa-osas peale Arktika; väga ltart,a e'sineb Kaukaa_
sias ja Kesk-Aasias, samuti Lääne-Siberis. Väljaspool NSV Liitu kasvata_
takse peamiseļt Kesk-EuroopaS, kus ļaialdaselt metsistrrb' siis Vahemere_
nraadel, vähemal määraļ põhjapoolsetel aladeļ (Lõuna_Rootsi, Inglismaa)
ja Põhja-Ameerikas.
Mājanduslik tähtsus. Taim on väga nel<taririkaste õitega, selle tõttu
oleks įiks sobivamaid kultuure mesilates. Seemnete idanemisvõime säiļib
3--5 aastat. H. Gamsi järgi (l927) sisaldavad kõiļ< taime osad rohkesti
taimeļiiirri (ļ/3 kuivainest), vaha, sa1peetrit (tuhas kunĪ 50/o Kzo) ja kaļtsiumiühendeid. Viimased põhjustavad taime rolreļistel osadeļ omapärase,kuivanrisel haihtuva, veidi l-rapuka kurgilõhna ja -maitse. Lõtrnapoolsetel
aladel tarvitatatr<se värsļ<eid lehti, samuti ka õisi saļatite lisandina; kasutatav ka analoogiliselt spinatiga.
Ķurgirolru droogi (Herba et FĮores Borraginis) ļ<asutatakse limaskesta_
põletiku ja 1iigestereunra raviks ning higileajava vahendina, ļehti ka
homöopaatias' Rahvarneditsiinis on nii õiįest kui ka lehtedest vaļmistatud
tee, siirup, essents, destillaat jne. turrtud värskendavate,, pelrmendavate ja
palavikku alandavate vahendi,tena; tarvitatakse ka tnelanhooļia ja hüpo_
hondria pulrr-rl. Kaa1iumiülrendite rol-rke sisalduse tõttu mõjuvad taimest val_
mistatud preparaadid jahutavalt, sanru,ti ka lahtistavaļt' Veiniļeotisena on.
taim ergutava toimega. I(urgirohu droog on peamine komponent nn. <<tervisvee>> e. <jõuvee>> valmistamisel (teeb julgeks ja rõõmsaks)' Õitest valmįs*
tatal<se sinist lakkvärvi.

5.

perekond irnikas '-- Arzchusa I L
I-. Sp. Pl. l33. ļ753.

Püsikud (lõunapoolsetel aļadel ka ühe_ ja kaheaastased rohttaimed).
Lehed vaheļduvad, enamasti istuvad või ebaselgete rootsudega. Õisik

enamasti kõrglehtedega keerisjas ebasarikas' 'fupp viljumise ajal vähe suurenev. I(roon korrapärane, liļļa, valge, sinine või koļlane. Mühksoomused
enamasti karvased või näsadega. Tolmuļiad suletud krooni putkesse, harva
ulatuvad neeļust välja' Pähklikesed 1isernega, mirla ümbritseb ringikujuline
kinnitusp ind.
Perekond sisaļdab iigernale 40 liiki, mis on ļevinud peamiselt Euraasia mandril ja Vahemeremaadel, üksikud liigid ka Lõuna-Aafrikas. NSV
Liidu f looras ļeidub l l ļiiki. Eesti loodusļikus f looras on perekond esindatud ühe liigiga.
I

Anchusa (kr. k.) *- mõningate kareleheliste sugukonda kuuluvate liikide nimetus.
* pigistama, käģisiama; taime on kasutatud ravimina,kõhu.
lahtisuse korral.
antiikajal;'ancheįn (kr. k.)

Ą76

Dekoratįįvįaitttecļetra ļ<itsvataįalise ttlcil seļlesį pcrrlĮ.oittiasį Lõuira-l\airikast pärineval. kap r inr ika t (AnchusacttpensĮsThurrb.) -üheaastane,
40- 45 cm liõrge, õied säravsinised" roosa südaniikuga, tupe tipnred krooni
putkega enain-vähem ühepikkused; I-õuna-Euroopas, Põhja-Aafrikas ja
Siberislevinud itaalia imikat (A.ītaĮica Retz.) -_-püsik, l_l,5.it
kõrge, õied sügavsinised, neelus ļ<arvasecį nrühksoonrused; Kaukaasiast
pärinevat ļõosilnralist irr-riļrat (A. mųosotidiflora Lehm.) __ püsik'
30-40 crn kõrge, õied väikesed, helesinised, rteenutavad ļõosilma õisi, juui_
mised lehecį mutrajad või neerjad, pikarootsulised.
Perekonna tüüpliik on Anc|tusa off Įcinalis L.
i. tlarilik imikas - Anchusn officinaĮis ' L. Sį,. Pl. 19ļ ' ļ753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Estlr-, Lit- u. Curļ' ||2. |B52; Gams in Hegi,
Iļļustr. Fļ. Mitt,-Eur.5 (3):2l99. |927;M. Pop. in Fļ. URSS 19: 304. l953;
P. Gal. in Latv. Ī|.4: l02. 1959'
AHxyaa,1eĮ{apc'rBel{uan' (229. joorr')
4 Taittted jlturel<aelast pulrmasjalt ļrarunenud. Varred 30-l00 cm
kõrged, karvased, kandilisecl, enamasti ļrll'rtnemata. Leļrecļ varreļ spiraaiselt, piklikud, kuni l0 cm pi,l<acl ja 0,8--Į,3 (2) cm laiad, alunrisecļ rootst.tļised' üļemised istuvad, poo1eldi varreünrbrised, karedakarvased, ļ<orrapäratrrlt nurgelislranrbuļise Servagi]į, liihidaļt teritullud tipuga. Õied ļehįstunucį ebasaril<ais, peaaegu istuvad, rolrl<earvuliseļt tihedaįs keeristes, mis
viljurnise ajal sirguvad. Tupp 5*-7 mnr pil<k, hallika,įe karvadega, enamasti
sügavarlalt krri pooleni ļõhenenLrd iineaalpililikeks l-rõļrnadeks. I(roon kuni
l0 nlm läbinrõõdus' tupest veidi pikema putkega, noorelt karrniinpunane,
hiljem tumesinine või sanretli11a, 1rarva valge, neeļus valged ļ<robelised
mühlrsoomused' Tolmukad ja emakakael sulgurrucl ki'ooni putl<esse. Pähk'
like 3-4 mm pikk, kühmuļine ja peenelt l<robeline' viltumunajas, lreiepruun,
tugeva ringmõiguga kirrnituspinnal.
Õitseb juunis, juulis.
Eelistab kuil,emat kergemat mulda. Ķasvab kesapõldudel ja põlĮupeenarcļel, teede äärtel, prahipaikadeļ, kuivadeļ nõļvadeļ, kalcjavallidel. Eestis
levinurj kõik.ļal. Sage.
Üldlevik. Nõr-rkogucle Liidus ļevinrrcļ peattriselt Euroopa_osas; põhjas
ulatub levik vęidi üle põhjalaiuse 60o, iõunas Ees-Kaukaasiani; stepialadcl
asendub ļähedase liigiga A. procera Bess. Lõuna-Soortes, Kesk- ja Lõuna_
Rootsis ning Inglisnraai (ŠotimaaĮ harva)' Kesk- ja Lõuna-Iiuroopas, Bal_
kaniļ, Väike-Aasias.
IĮĄajanduslik tälrtsus. Taime rroori ļehti võib tarvitada köögiviljana
nagu salati ja spinati lehti. Ralivameditsiinis on kasutatud jahutava ning
pehmendava kompressina ja peristaltikat reguleeriva vahendina. Juurerl
(eriti nende koor) sisaldavad mitmesugustes õlides ļa1rustuvat punast värvainet, milļega r,ärviti salve ja vedeļil<ļ<e. Õitest on toodetud kollast värvainet. Laboratoorsete anal,üüside järgi sisaliiab taim mür'giseid ülrendeįd.
Vartes ja lehtedes leidub närvisüsteeriri paralüiisįvaid toļ<siine, nagu alkaloid tsünoglossiin, g1ükoalkaloid konsoļidiin. Jurrrtes ja vartes on leitutļ
officinaĮĮs (lad. k.)

-

apteegis ravįmtainrena ļ<asutatav
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229. joon, Harįlik imikas (Anchusa ofįicinaĮis): a

---taim (orig.), l _ vili.

aIļantoiini (C4FI6N4o3); seda on era]cļaįud ki-tumas vees irästi iahustuva
valge pulbrina, mida meditsiinis kasutatakse antiseptilise vahendina, mõnel
juhul ka seespidiselt koļļoidļahusena mao- ja kaksteistsõrmikulraavandite
raviks,

6, perekond karukeel * Lgcopsis I
L. Sp. Pl. tgg.

L.

1753.

Üheaastased roht,taimed. Imikale väga lähedane perekond. Eririeb sellest
peartiselt helesinise, nõrgalt dorsoventraalse, põlvja putkega krooni poolest. I(erļ<irrud õiepõhja (g11nobasis) tõttu moodustab ta ülemineku
įerekonnale Erįtrįchįun'
Perekond sisa1dab ainult 2 (juba Lirrnė poolt eraldatud) liiki' Teir:e liīlt
(L. orietrtaĮis L.) on ļevinud Euraasia lõunapoolsemateļ aļadel. Eestis on
esindatud riks liik. Perekonna tüüpliik on Lųcopsis araensis L.

l' Fiarilik karukeel Lgcopsis araensįs, L'Sp.Pļ. l39. l753; Wied.
- Esth-, t,iv- u. Curl. 122. lB52; pop.
et Web. Ileschr. phan. Gew.
M.
in Fl.
URSS l9: 312' 1953; P. Gaļ' in Latv. fl.4: 103. 1959.
Anchusa araensįs
(Į,.) Marsch.-Bieb' Fl' Taur'-Cauc. l: ļ23. 1B0B.
Lgcopsis araensī,s ssp.
occįdentaĮįs Į(usn. in Tp. Eor. Mys. AH 96-97. l9l1; Gams in I-Ieģi,
Illustr. Fļ. Mitt._Eur.5 (3):2204. 1927.._- KpNnoųner no"ņeeolļ. (230' joon.)
o. Varred püstised, enamasti lihtsad, vahel juba aļuselt harunenu,1,
į0_60 cm kõrged, kaetud (samuti nagu kogu taim) karedate harali karva_
dega, mis on mitmesuguse pikkusega. Lehed vahelduvad, kitsaspiklikud vtji
piklikud, kuni l5 cm pikad, l_3 (l0) cm laiad, üļemised istuvad, väiksertad, aļumised alusel rootsutaoliselt ahenenud, tipust järsult teritunud
või ümardunud, ebakorrapäraselt lainjashambuļise SerVaga. Õied lühi_
raoļised, enamasti väheseõielistes keerdunud, õitsemisajal pikenevates
lehistunud ebasarikates. Tupp 4-5 mm (viljadel kurri 7 mm) piūk, peaaegĮ
aluseni lõhenenud kitsaspiklikeks hõlmadeks. Kroon 4-6 mm ļäbimõõrtuļ,
taevassinine, veidi puhetunud ja alumises osas põlvja putkega, neelus ļühikeste valgete karvaste mühksoomustega' Toļmukad ja emakakael krooni
putkest lühenrad. Pähklike helepruun, viltumunajas, võrļrroodne, peeneĮt
krobeline, tugeva ringmõiguga kinnituspinnaļ.
Õitseb maist juulini.
Levinud enamasti põllu- ja aiaumbrohuna, kuid ka teede ääres ning
kesal, eriti liivasel ja lubjavaesel pinnasel. Eestis kasvab kogu teritori
riumil.
Üldlevik. Nõul<ogude Liidus ļevinud peamiselt Euroopa-osas, välja
arvatud Arktika; lõunapoolsetel aļadel asendub lähedase liigiga L. orįenl Kreekakeelsetest sõnadest Įgh,os
-- nägu, ilme; otseses tõlkes *
- hunt, opsis(Dioskoiides)
hundinägu. Scļle nimetusega tähistati Vana_Kreekas
mõningaid karelehe_
lisie sugukonna liike.
2 ąīaensįs (larl. k.) * põllul kasval,.
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230, joon' Harilįk karukeel (LgcopsĮs araensis|: o

-

taim (orig.), Ö

-

vįli

įaįįsL. Skandinaavias, Kesk- ja Lõuna-Euroopas' Väike'Aasias ning

Põhja_

Aafrikas. Lõunapoolsetele aladele (Vahemeņe';ia Musta mere ümbrus) on ta
tõenäoliselt sattunud kultuuride külvistega.','
Majanduslik'tähtsus. Noored lehed sobivad salatiks, '

7. perekond rändraqs * Nonnea l Med
Med. Phįl. Bot.

l: 3l.

1789.

Üheaastased taimėd või püsikud.'Lehed terved, vahelduvad. Õied tipmises lehistunud ebasarikas. Tupp kuni pooleni lõhenenrrd, suureneb pärast
õitsemist. Mühksoomused kįnnitunud krooni putke ülemisel kolmandikul, ei
uĮatri neelust väija. Tolrnukad väikesed, mühksoomustest allpooļ, samuti ka
emakakaėl.'Pähklike neerjas või munajas, madala ring'rnõiguga kįnnituspinnal.
Perekond on įmikale (Anchusa) lähedane ja erineb-seļlest peamisell
avatud ļ<roonineelu, lehterja servise ning märgatavalt pikema krooniputke

pooiest.

'

Perekonda kuuļub ligemale 30 liiki, milļest Nõukogude Liidus on levi"
nud umbes pooled. Rändrassi peamiseks levikuaļaks on Lõr:na-Euroopa,
Väikc-Aasia, Kaukaasia ja Kesk-Aasią.

l.

Nonnea puĮĮa2 (L.) Dc. in Lam. et DC. Fl. f rang'
Tume rändrass
ed. 3. 626. lB05; Vilb:. Eesti taim. ed. 2. 190. 1925; Gams in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt._Eur. 5 (3): 2206.1927; P. GaĮ. in Latv. fl' 4: l04. l959. - N' puĮĮavar'
rossįca (Stev.) M. Pop. in Fl. URSS 19: 338. 1953. - N. rossįca Stev. in
Bulļ. Soc. Nat. Įlosc' 572. l85l. _ Lųcopsis puĮĮaL' Syst. ed. l0.916.. ļ767,
renauo6ypal. (23l. jqon.)
- HoHęg Taimed
võrdlemisi tihedalt kaetud valkjate lihtkarvadega (põhi"
4'
tüübile omased näärmekarvad puuduvad), mis on mitmesüguse pikku_
sega. Varred 20-50 cm kõrged, püstised, tipus kännasjalt harunenud, kactuā suhteliselt,Ļehmete ļrarali karvaclega. Lehed terved, (2) 3-20 cm pikarl,
0,5-2 cnr ļaiacl, tipus teritunud, aĮumised, pikalt rootsutaoliselt ahenenud,
ülemised istuvad ja veidi varreümbrised, kaetud karedate lidus karvadega'
mis lel-ie alumise pinna keskrooļ on peaaegu harjasjad. Õied 4-B mm
pikkustel, pärast õitsemist alla kooldunud raagudel, algul lühikeses keerdu'
nud, hiljeni tugevalt pikenevas ebasarikjas õįsikus. Tuped 6-l0 mm pikad'
kesļ<miseļt l/3 ulaiuses lõhenenud kolmnurkseteks tipmeteks, viljade moodustumisel suurenevad märgatavalt. Kroon tume-prurtnikaslilla, punaka
või mustja servisega, 6-ļ0 mm pikk, kellukjas, poolümmarguste servise'.
hõlnradega ja valkja või koļįaka putkega, mis on tupe pikkune. Tolmukad.'
väikesed, ļühįkestel tolmukaniitidel, kinnitunud krooni putke alumises osas.
Mühksoomused redutseerunud väikesteks karvatutikesteks, tolmukatest kõr_

l Nimetatud saksa
z puĮĮa (lad. k:)
3l Eesti NSV

fļoora

arsti ja botaaniku J. P. Nonne järgi, kes elas'l8. sajandil.
tumepruun (mustjaspruun)'
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orig.)
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232. joon. Tumeda

lo

rändrassi (Nonnea puĮĮa\ leiukohad Eestis.

gemad. Emakakaeļ krooni putkest l'ühem. Pāhklike viltumunajas, keskmiselt 4 mm pikkune, peenekarvane, võr,kroodne, peenelt krobeline, kinnitus'
pinnal valkja lisemega.
Õitseb mais, juunis.
Kasvab kergel liivasel pinnasel' enamasti hõredais männikuis, raudteede
nõlvadel, ka põldheinas (lutsernis). Eestis harva (232. joon.).
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas ulatub levik põhjas ligikaudu põhja'
laiuse 60o-ni, lõunas Musta mere ja Ees-Kaukaasiani; Siberįs Sverdļovski
ja Uralski vahelises lõigus kuni Altaini; Kesk-Aasias kõige põhjapoolse_
matel aļadeļ; Kaug-Idas tulnukana. Var. rossica levik väljaspool NSV Liitrt
on ebaselge. Põhitüübi peamiseks levikualaks on Kesk- ja Lõuna-Euroopa
läänepoolsed aļad (lõunas kuni Musta mereni).

Eestis ļevinud yar. rossįca (Stev.) M. Pop. (N. rossica Stev.), milļe kirjeldus vastab ülaļesitatud diagnoosile, erineb põhitüübist näärmekarvade
puudumise poolest. Enamikul eksemplaridel vastavad lehtede mõõtmed
diagnoosis märgituile, kuid ļeidub ka väikeste lehtedega (põhitüübil pikkus
3-5 cm) eksemplare; võimalik, et see on tingitud kasvukohast. Nimetatud
varieteediļe on omane pikenenud õieraag (pÕhitüübil on õied peaaegu istuvad} ja mõne milļimeetri võrra lühem kroon. Mitme erineva ja küllalt olulise tunnuse (näärmekarvad) korrelatiivse esinemise tõttu on mõeldav siin
kirjeldatud varieteeti käsitada iseseisva liigina, nagu seda on teinud
Ch. Steven (ļ. c.); kasutada olnud mittepiisava herbaarmaterjali tõttu on
aga siiski jäädud M. Popovi seisukohale

3ļļ
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8. perekond kopsurohi
L. Sp. Pl.

_

Pulmonarįa r L.

135. 1753.

,

Varakevadel õitsevad püsikud. Varred püstised, väheste lühirootsuliste
ivõi istuvate terveservaliste Įehtedega. Juurmised, pikarootsulised lehed
arenevad õitsemisajal või pärast seda. oied tipmistes, lehistumata või üksikute kõrglehtedega ebasarikates. Tupp puhetunud putkega, koįmnurksete

tipmetega, suureneb märgatavalt pärast õitsemist. Ķroon lehterjas, neelus
lkarvaringiks redutseerunud mühksoomustega. Servis krooni putkega enamivähem ühepikkune, puhkemisel karmiinpunane' hiljem lil1a, punane või
puhassinine. Tolmukaniidid väga lühikesed. Emakakael niitjas. Emakasuue
peajas või kahe Įühikese hõlmaga. Esineb heterostüüļia. Pähklike munajas,
enamasti sile, läikiv, lisemega. Perekonna esindajad on peamiselt putuktolmlejad; levivad mürmekohoorselt.
A. Kerneri (lB77) järgi hõlmab perekond l0-12 liiki, mis on levinud
Euroopas, Ees-Aasias ja Siberis.
Ürgselt, oletatavasti juba tertsiaaris, on levinud peamiselt metsataimedena 4 morfoloogiliselt ühtlast põhiliiki (P. angusti|oĮia, P. officinaĮis, P'
'moll.įssįma ja P' rubra). omavahel ristudes andsid need fertiilseid järgļasi, mis põhjustas uute, käesoleval ajal eksisteerivate väiksema mahuga
liikide tekke.
Looduses esineb Eestis kaks liiki; dekoratiivtaimedena kasvatatakse,
peamiselt kooliaedades, kirjulehist
kopsurohtu - P. macuĮosa
Hayne ĮP. of|icinalls ssp. macuįosa (Hayne) Gams]
- lehed valgelaig't,
lised, karvastus karedam kui hariļikul kopsurohul; Ida-Ķarpaatides ja Balkanil levinud veripunast kopsurohtu
- P. rubra W. FI. Schott taim võrdlemisi karedakārvane, munajate juurmiste lehtedega ja püsivaĮt
punaste õitega; Euraasia lõunapoolsetel aladel ļevinud pehmet kopsįļrohtu - P. ntoįlįssįrna A. Kern, - taim pehmekarvane, õied sinised
või lil1ad.
Kõik seļle perekonna liigid sisaldavad rohkesti limaaineid. Rahvamedįtsiinis Õn heid kasutatud kopsuhaiguste raviks; seĮlest ka perekonna nimi.
l. Vanemad õied lillad. Juurmised lehed südajasmunajad, kuni 7 cm
laiad,'hõrecįalt karvased; varrelehed piklikmunajad, kuni 5 cm laiad
l. Harilik kopsurohi _ PuįmonarĮa officinaįįs Ī..
:

;

Vanemad õied taevassinised. Lehed süstjad, juurmised kuni 2 (3) cm
laiad, tihedamalt karvased kui eelmisel liigil; varrelehed kuni 1,5 ctr
laiad
- 2. Sinine kopsurohi Pulmonaria angustifoĮiaL'

-

' l. įĮarilik

kopsurohi
- Puįmonaria officinaĮįsz L. Sp. Pl. l35. l753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. lOB. lB52; M. Pop.
in Fl. URSS 19: 345. 1953, p. p. =- P. officinaĮis ssp. obscura (Dumort.)
Murb. Beitr. Fl' Südbosn.87. l89l; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.

I

puĮmo (lad. k.)

_

2 officinaĮĮs (lad. k.)
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kops; taime on varem kasutatud kopsuhaiguste raviks
_ apteegis ravimtaimena kasutatav.

0
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b
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233. joon. Harilik kopsurohi (PuĮmonaria o||icinaĮisJ:
.l l... l
: krooni pikilõige.

a

_

taįm (orig.), Ö ja c

--

õie'

5 (3): 22|5.

* P'

officĮnalls ssp. officinaĮis *_ R. Schust. in Rothm
Exkursionsfl. Deutschl. Krit. Ergänzungsb. 26l. l963. _ P. obscura Dumort.
in Bull. Soc. Ę9y. Bot. Belg. 4:34I. 1865; M. Pop. l. c. 346; P. Gal. in L.atv
fl. 4: l08. l959.
Melyuuųa JIeKapcTBeHuan. (233. joon.)
4' Varred 20-30 cm kõrged, kaetud pikemate harjaskarvadega ja
lühemate näärmekarvadega. Varreļehed piklikud, ülemised istuvad, aļumised lühikeseks tiivuliseks rootsuks ahenenud, 4-7 cm pikad, |-2,5 cm
ļaiad. Juurmised lehed munajassüdajad, 5--|2 cm pikad, 2-5 cm laiad,
ļ<uni l0 cm pikkuse rootsuga, arenevad taime õitsemise ajal või õite puhkemisel' Õied tipmises, võrdlemisi rohkeõielises lehistunud ebasarikas. Tupp
putkjas-kellukjas, õitsemisaja1 5-7 mnr, viljumisajal kuni |2 mm pikkune,
veidi puhetunud, koļmnurksete tipmetega. Kroon pika putkega ja kellukja
servisega, l0.--15 mm pikk, neelus karvaringiga, algul roosa, hiljem karmiinpunane, harva valge. Õitel esineb dimorfne heterostüülia, vastavalt
selleie erineb emakaļ<aela pikkus ja tolmukate asetus krooni putkes. Pähklike 3,5_4 mm pikk, noorelt lühikarvane, valminult peaaegu paljas, läikiv,
mus,tjaspruun, munajas, nõrga kiiluga, lisetnega kinnituspirrnal. Liigile on
omane putukate abil toimuv risttolrnlemine.
Õitseb aprilĮis, mai alguses.
Kasvab salutüüpi leht- ja segametsades, harvemitti okasmetsades. Ees-

tis

1927.

sage.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud arktilised alad.
Kesļt- ja Põhja-Euroopas. Liigi levik on üksikasjalikult selgitamata, kuna
teda ļõunapoolsetel aladeĮ asendab väga lähedane valgelaigrrliste lehtede
ja märgatavaįt karedama karvastusega ļiiļ( P. macul.osa Hayne' Gamsi järgi (l. c.) on P. officinalis ĮP' officinaĮis ssp' obscura (Dumort.) Murb.] tek_
kinud hübriidsest populatsioonist, kusjuures 1ehtede va1gelaigulisus lõunapoolsel sugulasliigil
Flaytre ĮP' officinalfs ssp. macuįosa
- P. nmcuĮosa
(Hayne) Gams] on kohastumus
soojusele ja väldib vee aurumist lehte,dest. See oletus, lisaļ<s vähene erinevus muudes tunnustes, teeb küsitavaks
kahe iseseisva liigi püstitamise käsitletud mesti raames.
Majanduslik tähtsus. Harįlikku kopsurohtu (peamiselt küll ta valge.
laiguliste lehtedega sugulasliiki P. rnacu.losa) on rahvameditsiinis ammust
ajast kasutatud kopsuhaiguste raviks, kuna ta sisaldab rohkesti limaaineid.

2. Sinine kopsurohi
Pulmonaria angustifoĮia, L.Sp.Pl. l35. 1753;
- 350.
M. Pop. in Fl. URSS t9:
1953; P. Gal. in Latv. fl. 4: l0B. 1959.
P. angustifolia ssp. azurea (Bess.) Gams in Hegi' Ilļustr. Fl. Mitt._Eirr. 5
{3):2211. 1927; K. Eichw. in Loodusuur. Seltsi Aruanded 46: 336. 1938. -P. azurea Bess' Prim. Fļ. Galic. 1: l50. lB09; Wied. et Web. Beschr. pharr.
Gew. Esth-, I-iv_ u. Curl. l09. lB52.
Me4yHr.rųa y3KoJlHcTHan. (234. joon.)
4. Varred l5-30 cm kõrged, püstised, harali või allasuunatud piĮ<I
leht.
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angustifoĮia

--

kįtsalehįne; ladinakeelsetesį sõnadest angustus

--

kitsas, foĮĮutn

=.

b

a

234, joon' Silline kopsuroIli (PuĮmott'aria angustifoĮia|:
L ia c _ õiekrooni pikilõige.

a * taim

(orig'),

kade harjaskarvadega. Varreļehed 5_8 cm pikad, l-2 cm laiad' kitsaspik_
likud, teritunud tipuga, istuvad, alusel pooleldi varreümbrised; juurmisedlehed kuni 30 cm pikad, pikliksüstjad, tipus teriįunud, alusel pikalt ahenenud tiivuliseks rootsuks, tugeva keskrooga, võrdlemisi tihedaļt karvased.
Rootsu alusel ļ-3 cm pikkused soomusjad lehekesed. oied tipmises ļehistunud ebasarikas, algul karmiinpunased, hiljem muutuvad taevassiniseks.
Tupp kellukjas, kuni l cm pikk, niisama pika või lühema raoga, võrdlemisi
karedate karvadega ja mõnikord üksikute näärmekarvadega, pooleni või
kolmandikuni ļõhenenud kolmnurkseteks tipmeteks. Ķroon ļ__-l,5 mm pik_
kune, kęllukjas, viie kaarla hõlmaga, servisest pikema või sellega ūhe_
pikkuse putkega, neelus karvaringikesega' muidu seest paĮjas. Tūmukad
kinnitunud krooni putkes mitmesugusel kõrgusel. Emakakael sulgunud
krooni putkesse või ulatub seļlest veidi välja. Pähkļike munajas, 3,5-į mLn
pikk, õlirikka lisemega, võrtr<jalt krobeļise pinnaga, tugeva kiiluga, aluseĮ
hõredalt karvane, helehaļl. Putuktolmleja. Levib sipelgate vahenduseļ.

Õitseb aprilli lõpus, mais.
Kasvab puude ja põõsastega veidi varjatud soojematel ļõunanõlvadel,.
enamasti leht- ja segametsades, sarapikes, harvemini okasmetsas. Eestis
on ta areaa1i põhja- ja kirdepiir. Üksikutel leiukohtadel' peamiselt Eļva
ümbruses. (235. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas kesk_ ja lõuna_aladel kseroliiļsetes
stepi-lehtmetsades, lõunas kuni Põhja-Ķaukaasiani, Ķaspia mere läänerannikul märgatavalt kaugemale lõuna poole' Peamiseks ļevi,kualaks väļ_
,
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235. joon"'Sinise kopsrrrohu. (Puļmonaria anguslĮfolic) leiukohad Eestis. (K, .Eichwalrļi
järgi.)
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jaspool NSV Liitu on Kesk- ja Lõuna-EUroopār Lääne-Euroopas on ta areaali põhjapiiriks Inglismaa lõunaosa ja Lõuna-Rootsi.
P. angustifoįįa L' s. l. ļevik ja varieeruvus ei ole kaugeltki küllaldaselt
läbi uuritud. Ta esineb enamasti lünklikuit, puududes suurematel maaaladel täiesti ja ilmudes siis jälle. Lõuna'pool on ta kohanemisvõimeline ja
küllalt ļaia ökoloogilise amplituudiga liik.
Linnė poolt kirjeldatud liigi P. angusĮifoĮia L. s. ļ. on hilisemad autorirl
jaotarrucl kolmeks rassiks, enamasti kirjeldades neid liigisiseste ühikutęna,
peamiselt alamļiikidena. Uuemateļe seisukohtadele vastavalt on aga viimaseid käsitatud iseseisvate liikidena. Nendest põhjapoolsema levikuga on P.
angusttf olia L. s. str' [P. angustif oĮia SSp' a,zurea, (Bess.) Gams]
- lehed
kitsaspiklikud, varred ja lehed karedate lihtkarvadega, krooni putk seest
allpool karvarirrgi paljas. Teine, lõuna- ja läänepoolsema levikuga mest on
P. .tuberosa Schrank fP. angustifolia ssp. tuberosa (Schrank) Gamsl
juurmised lehed piklikmunajad, varred ja juurmised lehed pehmemate lihija hajusate näärmekarvadega, krooni putk seest allpool karvarirrgi karvane"
Ķolmas, Ida_Austrias ļevinud liik
- P. Kernerį Wettst. - on eelmistest
veidi kõrgem (kuni 40 cm), harali harjaskarvadega ja pikemate püstistc
įiäärmekārvadega; lehed sageli valgelaigulised, näärmekarvadega; puhke_
nud õitel kroon siniļilla.
Vormidest on [estis ieiįud valgeõielist kopsurohtu
- Ī' aĮbif Įora Dom'

4. triibus MgosotitĮeae Reichenb' Icon. Fļ. Germ. I8: 70. 1B57; M. Pop. irr
Fl. URSS l9: 35l. l953. _- Karedate karvadeta, väiksemakasvuļised ühe_

kuni mitmeaastased rohtiaimed. Tupp viljumise ajal veįdį suurenev. Ķroon
sinine või valge, pungaS l<atusekivide įaoļiselt. Tolmukad ja emakakael
enamasti krooni putkesse sulgunud. Mühksoomused'harilikult hästi arenenud' Pähklikesed väįI<esed, siledad, õhukese perikarbiga, dorsoventraaiselt kokku surutud, nõrga ventraalse kiiluga. oiėpõhi lame.

9.

Mųosotis L L.
lõosilm e. meelislill
L. Sp. Pl. 3l' ļ753.
Ühe-, kahe- või mitmeaastased iihedaļt karvased kuni peaaegu paljaü
taimed' Lehed mõlajad, elliptilised või piklikud. Õied koondunud kobarjaks (või tähkjaks), enamasti harunenud (vahel aluseļ lehistunud) keerisjaks ebasarikaks' Tupp ja kroon viiehõlmalised või -lõlresed. Õied noorena
roosakad või koļlased; hiļjem.sinised, harva valged. Krooni putk keskmiseit
tupe pikkune, neelus enamasti kollased või valged mühksoomused. Toļmukad uļatuvad krooni putkest harva välja. Pähklike mttnajas, sile, läikiv.
Perekonda kuulub üle 30 liigi, mis .efiamikus on levinud Euraasias ja
Põhja-Ameeri,kas, välremal määraļ Lõuna-Aairikas' Uus-Meremaal ja Austraalias. NSV Liiclus esineb 28 ļiiki; nendest 9 kuuluvad Eesti lloora koosseisu. Perekonna tüüpliik oļi Linnė'ļ Mųosotis scorpioides L.
Majanduslikuļt tähtsad on vaid üksikud liigid dekoratiivtaįmedena.

l

pereJ<ond

Kreekaļ<eeļsetest sõnadest mgs, mgos

(mõnede liikide. lehe kuju

järgi).

,

_ hiir,
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- kõrvļ
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LlIKlDE MÄÄRAMIsE TABĘL
Tuped lidus karriadega (236. joon., e-g)
2
:
Tuped aļusel haakjatipuliste harali karvadega (236. joon., a-d) 4
2. Tuped ļ/3-ni pikkusest ļõhenenud enam-vähem võrdkülgselt kolmrrurl<seteks tipmeteks (236. joon., f). Õied 6-l0 mm läbimõõdus. Emaka,kael l,3-3 mrn pikkune, peaaegu tupe pikkune või (noorelt) pikem
2" Soo_lõosilm
Mgosotis paĮustris (L.) Nathh.

l.

-

3.

1'uped '/2-ni pikkusest ļõhenenud keeljateks, laiusest pi,kemateks tip_
meteks. Õied kuni 6 mm läbimõõdus. Emakakael 0,5-l mm pikkune J
Tuped viljumise ajal 5-6 mm pikkused, hõredate ļidus karvadega,
peamiselt roodudeļ ja tipmete Servas (236. joon', e). Vili vähemalt
l'6--*2 mm pikkune. Tainled sageli väi,kesed, 5-l0 cm pikkused, harunemata või juba aļumises osas lrarunenucl. 1'üüpiliselt tihedate kogu_
mikkudena mererannaļ
4" Balti lõosilm _ Mgosotįs įaxa Lehnr.
1'uped peaaegį] įihtļaseļt lidus karvadega (236. joon,, g), viljumise
ajal kuni 5 mm pikkused. Vili kuni 1,6 mm pikk. Taimed suuremad,
enamasti kesl<kohast ja ülaosast tugevasti harunenud
3. Muru_lõosilm _ Mgosotis caespitosa C. Schultz

suured, 6-l0 rnm ļäbimõõdus. Į(ahe_ või rnitmeaastased taimed.
Tuped 2/3-tli l<urri peaaegu aluseni lõhenenud (236. joon., a). Lisemed
krooni putkes vähemärgatavad
5
Õied kuni 4 (5) mm 1äbimõõdus, enarnasti 1ehterja servisega. Tuped
ļ/2-ni kuni 2/3-ni lõhenenud. Ūhe_ või ļ<aheaastased talvituvad taimed 6
Taimed tihedate valkjate karvadega. Õietuped kaetud sirgete ja tupe
aluseļ üksikute haakjatipuliste karvadega. Viljaraod enam_vähenr tupe
pikkused, ülespoole suunatud. Õied ļõhnavad. Pähļ<ļike ümardunud
tipuga, tipuosas kįtsa äärisega; hiilum ovaalne. Kultuurtaim
Mgosot[s aĮpestris F. w. Schrnidt
6. Aed-lõosilm

4. Õied

5'

-

Taimed hõredarnalt ļ<arvased. Õietuped võrdļemisi rohkete haakjatipuliste karvadega. Viljaraod tupest märgatavalt pikenrad, harali. Õied
lõhnatud. Pähklike teravatipuline, juba aluseļ äärisega' tugeva kiiluga;
nllĮum Soorjas
5. Mets-lõosilm * ĮvIyosotis sgĮuatica (Ehrh.) Hoffrn'

6. Varred nõrgad, tõusvad või lamavad, allapoole suunatud karvadega.
Õisik väheseõieline, hõre. oisiku aļumised õied sageli üksikult kõrg.
ļehtede kaenlas, tupest pikema, viljrrmise ajal eemalehoiduva või alla_

suunatud raoga
l. Harvaõieline lõosilm

-

Mgosotis sparsiflora Mik. ex Potrl

Varrecl püstised, lrarva tõusvad, ülespoole suunatud karvadega. oisik
'. ' . '.
paljuõieline, tihe
7
7. Taimed kuni 30 cm kõrged; varred l-iarunenud, pea.miselt tipuosas.
Viljaraag tupest kuni 2 korda pikem. Lisemed kinnitunud krooni putke
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aluselt kuni 0,4 mm kõrgemal, keeljad (nagu ei ühelgi teisel kodumaa
lõosilmal) (242. joon., a). Tuppedel mitmesuguse pikkuse ja suunaga
lühenrad sirged karvad, aļusel pikemad haakjatipulised karvad
(236' joon'' Ö)
7' Põld_lõosilm - Mgosotis aroensįs (L.) Hill
Taimed väiksemad, kuni l5 (20) cm kõrged; varred juba alusel või
alumiseļ koļmandikul harunenud. Viljaraag tupest lühem või sellega
ühepiļ<kune. Lisemed krooni putke alusel vähemärgatavad. Tuppedel
tihedad haakjatipulised harali karvad (236. joon., c ja d) .
I
8. Taimed juba alusel harunenud. Õisik lehistunud; õied heļesinised' Vil_
jatuped varrele ligistunud, püstiselt. Lehtede alumisel pinnal (vähcmaļt alusel) ja lehe kinnituskoha all varrel karvad haakjatipuliseil,
mujal sirged. Õieraag tupe all jämenenud (236. joon., c). Tolmukatl
kinnitunud krooni putkes alumisel kolmandikul. Emakasuue peajas;
emakakael 0,6-0,7 mm pikk
9. Liiv_lõosilm - Mųosotis strįcta Link
oisik kõrglehtedeta. Õieraag ei ole jämenenud, viljumise ajal on var_
rest eemaļe käändunud. Lehe alumisel pinnal ja varrel ei ole haakjatipulisi karvu. Emakasuue peajas või tõlvjas
9
9' Väliselt ļiiv-lõosiļmaga Sarnanev. oied algul kollased, siis hele_ ja
lõpuks tumesinised, pika krooniputke ja lameda servisega. Tolmukad,
kinnituvad krooni putkes ülemiseļ koļmandikul. Emakakaeļ l-2 min
pikk; emakasuue tõlvjas nagu ei ühelgi teisel kodumaa lõosilmal. Väga
harva Lõuna-Eestis
ļ0. Kirju lõosilm - Mgosotįs dįscoį.or Pers.
Taim enarnasti alumisel kolmandikul harunev. Kroon heļesinine, lühi.
kese putkega, lehterja servisega. Viljuv õisik enamasti varre aļumisest
osast pikem. Tolmukad kinnituvad krooni putke keskel. Emakakael
lühike' peaja suudmega. Rannikul, loodudel
B. Kink_lõosilm Mgosotis hispida Schlechtend. sen.
l. alamperekond Strophiostoma (Turcz.) M. Pop. in Fl. URSS 19: 358"
l953.
in Bull. Soc. Nat. Mosc. t3:25B. l840.
- Gen. S/rophįostomaTurcz.
_ pähkļikestel
hiiļumil valge ļihakas kiiļutaoline lise (karunkul). Vilja_
raag tupe alusel jämenenud, tupest 2-4 korda pikem, enamasti allapoole
käändunud. Lehed õrnad.

Harvaõieline lõosilm -- Mgosotis sparsifĮora ļ Mik. ex Pohl irl
Hoppe, Neues Bot. Taschenb' 74 eį l23. 1807; Lęd. Fl. Ross. 3 (l): las.
1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. I14.
1852; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) : 2175. 1927; M. Pop. in Fl.
URSS l9: 36l. 1953; tr. Gal. in Latv. fļ.4: l13. 1959. * Hesa6yaxa peÄKO_

l.

ųBeTKoBafl. (237. joon.)

;Q. Taim 10-30
I
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(40) cm kõrge. Vars tõusev või lamav, nõrk, harune-

sparsi[Įora (lad, k.)

_

harvaõielirre.

b

a

ffi

c

237. joon. Harvaõielįne lõosilm (Mgosotis sparsī|Įora\: a
- taim
(orig.), & _ õis, c * viljatupp, d _ pähklike karunkuliga.

nud, allapoole suunatud lidus harjaskarvadega. Taime teistel osadel (välja
arvatud lehtede alus ja alu,mine pind) karvad ülespoole suunatud. Lehed

l-_4 (5) cm pikad' 0,5-l,5 cm laiad, piklikud või piklik_äraspidimunajad,
tipus teritunud, ülemised istuvad, alumised rootsutaoliseļt ahenenud. Õisik
väheseõieline, hõre, lehistunud. Alumine õis teistest eemal, õisiku harude
kohalt väljuv, näivalt kahe kõrglehe kaenļas. Kõrglehed erinevad varre_
lehtedest vähe. Õied 2-3 mm läbimõõdus, helesinised, lehterjad, vaevalt
tupest väljaulatuvad. Tupp pärast õitsemist tugevalt suurenev' avatud,
sügavalt viielõhene; karvad tupe tipuosas lidus, alusel haakjatipulised,
harali. Õieraod viljumise ajal tupest palju pikemad, alumised horisontaalselt või allapoole käändunud. Pähklike l,5 mm pikkune, oliiv- kuni mustjas'
roheline, alusel lisemega (karunkuliga), rnis funktsioneerib õlikehakesena'
Õied homogaamsed. Putuk- või isetoļmleja. Mürmekohoorne.
Õitseb maist juulini.
Levinud nõļvadel' raudteede ääres, mererannaļ. Eestis ļeidub harva.
(238. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas kõikjal (välja arvatud Arktika),
Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias harva, Kaukaasias väga sageli. I(esk-Euroopas, Balkanil, Väike-Aasias.
Harvaõielise ,lõosilma ürgkodumaa on įõenäoiiseļt Kaukaasia, kus
asub ta levikutsenter. Alamperekonna Strophiostorza iseloomulikuks tunnuseks on lisemega (karunkuliga) varustatud vili. Kaukaasias leidub tao-
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238. joon. Harvaõielise lõosilma (Mgosotis sparsĮf Įora| leiukohad Eestis.
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lisi mürmekohoorseid lõosilmi veel kolm liiki. N. Turtšaniņov (l. c.) kir-

jeldab neid iseseisva perekonĪlahā _ Strophiostorza. H.ilisemad autorid ei
ole seda arvestänud. Meil ļevinud harvaõieline lõosilmlon kahtlemata niį
kasvukohatingimustelt kui J<a haabituselt teistest Eestis ,kasvavatest lõo_
silmadest erinev. Mehhaaniļise koe ehitusest olenevalt on varred tõusvad
või lamavad. Harvaõielise ļõosiļma vartes leidub 3 juhtkiņpp' teistel lõo_
siļmadel aga On neid keskmiseļt 6.

2.

alamperekond Mgosotis.
Eumgosotįs (DC.) M. Pop. in Fļ. URSS
*
t9: 363. 1953.
Sect. Eungosotįs DC. Prodr. l0: l05. 1846. _ Pähklikesed lisemeta. Viljaraod tupest kuni 3 korda pikemad. Lehed jäigemad.

l.

rid,a PaĮustres

M. Pop. in Fļ. URSS t9:363. 1953. ._ Tuped ülesļla-|lz-ni oma pikkusest lõhestunud kolm-

poole suunatud lidus karvadega,
nurkseteks tipmeteks.

2. Soo-lõosilm Mgosotis paĮustris ' (L.) Nathh. Fļ. Monsp. ll. l765;
Lam. Fl. frang;2:283. l77B; Led. Fl. Ross.3 (l): 143. 1847-1849; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. l 13. lB52; M. Pop. in Fļ.
URSS l9: 363. 1953; P. Gal. in La'tv. fļ' 4: l13. 1959. * M. scorpioides fi.
paĮustris L. Sp. Pļ. l3l ' 1753.
M. scorpĮoides ssp. paĮustris (L.) Herm.
Fl. Deütschl.384l l9l2; Gams -in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (3): 2163.
|927' * ĮJega6yaxa 6o.norgafl. (236. joon., f; 239. joon')
ų. Varred kandilised, püstised, tõusvad ja ,mõnikord alusel juurduvad, l5-50 cm kõrged. Lehed piklikud, hõredalt karvased, ülemised istu_
vad, alumised rootsuks ahenenud alusega, l-5 (B) cm pikad, 0,5-l
(2) cm laiad. Oietupp 2-3 mm, viljumise ajal kuni 5 mm pikk, avatud,
keskmiseļt l/g_ni ļõhenenud kolmnurksetęks tipmeteks. Viljaraod, peamiselt
alumised, tupest kuni 2 korda pikemad. Ķroon helesinine, harva valge.
Servis (6) 8_l0 mm ļäbimõõdus. Emakakael l-3 mm pikk, peaaegu tupe
pikkune või sellest pikem; emakasuue peajas. Pähkļikesed mustad, 2*,
2,5 min pikad.
Õitseb maist juulini, sageli teistkordselt veel septembris-oktoobris.
Kasvab soisel niiskel pinnasel, veekogude kallastel ja kraavides. Eestis
levinud kogu territooriumil, enamasti kogumikkudena.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas kõikjal, Ķaukaasias, Siberi läänepoolsetel aladel, ulatudes idas Leena jõeni. Väljaspool NSV Liitu kogu
Euroopas, Balkanil, Väike-Aasias, Mongoolias ja Põhja-Ameerikas.
Majanduslikku tähtsust omab peamiselt dekoratiivtaimena niiskematel
kasvukohtadel.
Kasvukohatingimuste, eriti pinnase veerežiimi muutuntisel varieerub
soo-lõosilm tugevasti. Lammialadel püsiva üleujutuse korral moodustab ta
osaliselt ujuvaid, vahel üIe l m pikkusi, nõrga varre' suurte õhukeste lelttede ja hõreda karvastusega veevormer Vaatamata normaaļsele õitsemiseļe
jäävad veevormid enamasti steriilseks. Veepinna alanemisel muutub tainr

l

paĮusĮris (lad' k.}

-

Soo-' soos kasvav.
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239. joon. Soo-lõosįlm (Mgosotis paĮustrĮs). (orig.)

maismaavormiks tagasi ja viljub normaalselt. Ligikaudu Samasugust mõju
:avaldab ka valgustingimuste halvenemine. Generatiivsed organid arenevad sel jrIhu1 enamasti normaaļseĮt.
Tüüpilisel soo-lõosilmal (var. paĮustris) on emakakael õi'etupe hõlmadest lühem või nendega ühepikkune, harva pärast õitsemist pikem. Karvad
lidus, varre aļumises osas haraļi. põhitüübist erinevana leidub meil
ka külgharud ja alumised ļehed haraļi karvadegal
var. nxenĮor Kitteļ
esineb
Eestis
siin-seaļ kuivemateļ kohtadeļ;
taimed võrdįemisi hõrevar. strigulosa (Reichenb.) Mert' et Koch
date ļidus karvadega või peaaegu paljad; märgadel aladel ja veevormina

võrdlemisi sage.

3. Muru-lõosilm - Mgosotis caespitosaI C' Schultz, Prodr. Fl. Stargard. Suppļ. 1: 1i. 18t8; Led. Fl. Ross.3 (l): l4a. IB47-1.B49; Wied' et
web. eeįįhr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l13. lB52; M, Pop. in Fl.
URSS l9: 366. ļ953; P. Gal. in Latv. fl. 4: l|4.l959. - M. scorpioides ssp.
caespitosa (C. Schultz) Herm. Fl. Deutschl.3B4. 1912; Gams in Hegi,
(236.
Ilļustr'. F'l. Mitt.-Eur' 5 (3) : 2164. 1927.
- Hesa6yaxa leprrncraa.
joon., g.)
4. Varred harunenud, enamasti ülaosas, harvemini juba alusel, püs_
tised, enanr-vähem ruljad, võrdlemisį peened, 15-50 cm kõrged. Lehed
piklikud, l-5 cm pikad ja enamasti vähem kui l cm laiad, kõige laiemad
ülalpool keskkohta, alumised mitte nii selgesti rootsuks ahenenud kui
.soo_lõosilmaļ, õitsemisajal enamasti alles. Lehed ja harud hõiedate lidus
karvadega. Õier] 4-6 mm ļäbimõõdus, heļesinised, rohkeõielises ebasarikas. Emakakaeļ lįihike, 0,5-l mm pikk, pärast krooni varisemist ei ulatu
tupest välja. oieiupp lidus karvadega, pooleni ļõhenenud piklik-kolmnurkseteks tipmeteks' Viljaraod peenemad kui soo-lõosiļmaļ. Pähklįkesed tume_
pruunid, l-1,5 mm pikad.
Õitscb ntais, juutris.
Kasvab soodes, vee.kogude kalļastel, niisketeļ ja märgadĖt ķor,tua.t.
Levinud hajusalt kogu Eestis.
Üldlevik. Kogu NSV Liidus peale Arktika. Vahemeremaadel, KeskEuroopas, Iraanis, Balkaniļ, Väike-Aasias, Indo-Himaalajas, Põhja-Ameerikas.

M. Popovi (l. c.) andmetcļ on muru-lõosilm laialclasema levilaga kui
soo-ļõosiļm, moodustades mõningaid geograafi1isi rassg. Tüüpilisel (üĮalkirjeldatud) kujul on ta Eestis ļevinud vähesel rrrääral. Rohkesti leidub
soo- ja muru-lõosilma vahepealsete tunnustęga vorme. Nii näiteks ei oįe

õie suurus korrelatsioonis karvastuse iaadiga, emakakaela pikkusega või
tupe tipmete kujuga. Säärane segunenud tunnuste kompleks sunnib oletama kahe nimetatud liigi vahelise värra olemasoļu ja selle küļlaltk'i laiaļdast levikut.

I

caespĮ'tosa (lacl. k.)

32 Eesti NSV iloora

_- muluna kasvav
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b

a
a
240.

joon' Balti lõosilm' (Mgosotis laxa|: a

*

taimed, Ö -_ õietupp. (orlg.}

', 4' Balti lõosilm *- Mgosotis ĮaxaI Lehm. Pl. Asperif. l: 83. 1BļB;
R. Schust. in Rothm. Exkursįonsfl. Deutschl. Krit. Ergänzurrgsb. 259.
1963.
- M. baįtįca Sam. ex Lindm. Svensk anerogamfļ. 458. lg26; Enari
et al. Kodum. tairn. 300., 1943; M. Pop. in Fļ' URSS 19: 367. 1953. *
f

M. scorpioides ssp. Įaxa (Lehm') Gams in Hegi, Illustr. Fļ. Į{itt.-Eur. iī
(3): 2l65. 1927'
Hesa6yÄra 6alrltį'tcxax. (236. joon., e;240. joon.)
9. Vars püstine või tõusev, peen' 7--30 cnr kõrge, ļihtne või juba
aluselt harunenud, hõredate ļidrrs karvadega. Lehed 0,5-:] (5) cm pikad'
2-4 (l2) mm laiad, iileņrised teritunud, istuvad, alumised rootsul<s ahenenud, kaetutį lühikeste hzrrjaskarvaclega. Õied 2-3 (4) mm ļäbinlõõdus,
helesinised; servise hõļmad kausjali ülespidi. Tupp pooleni ļõhenenud piklikeļ<s tipmeteks, viljurnise ajal tugevasti suurenev. Viljaraod tupest pikemad. Emakakaeļ ļiihike. Pähļ<ļiļ<esed l,6-_2 mm pikad, mustjad'
Õitseb nraist juulini.
Kasvab niiskeļ mererannikul sooldunud kohtades peamiselt avatud
rannakoosļustes, kogumikkudena ja įiksikuļt. Mitte sage. (24Į. joon.)
Üidlevik. NSV Liidus Balįi vabariil<ides, Altais, Kesk-Aasia põhjaosas,
Araali-_Kaspia ümbruses" Väljaspool NSV I'"iitu Baļti mere kaļļastel ja
kohati ÜI. caespitosa areaaļis.
2. rida SgĮuatįcae M. p6p. in Įrļ" URSS 19: 373. l953. * Õietupp peaaegu aluseni lõhenenutl pil<likeks hõļmadeks. Õied suured, 5-l0 mm ļäbimõõdus'
q
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24l. joon. Balti lõosilma (Mųosotis Įa:ra) leiukohad Eesįįs.

|

Įaxa (lad. k.)
:ļ9u

*

lõtv
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5. Mets-!õosilm -. 'Mgosotis sglaatica ļ (Ehrh.) HofĪni. Deutschl. Fl.
l: 6l. l791; Led. Fļ.'Ross. 3 (l): l49. lB47-lB49; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew.Fsth-, Liv- u. Curl. ll4. lB52; M. Pop. in Fl. URSS 19: 373.
l953; P. Gal. in Latv. fl. 4: l l6. l959.

M. sįlaatįca ssp' siĮaatica

Gams

in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3):- 2167. t927' - M' scorpioįdes vat'
syĮaatica Ehrh. Beitr. Naturk. 5: 176' 1790' _ Hesa6y4xa .rrecrrar' (236'

joon., a; 242. joon., b;243. joon.)

\rh?7 \,,
ab
242. joot't. Lõosilmade (Mgosotis) taialilaotatud õiekroon (sisepinnaĮt)
M. sgĮaatica' (orig.)
a _ M. aruensis, b

-

ņ. Varred sageli juba aluseļt

harulised, harvemini lihtsad, püsiised,
harvemini tõusvad, 20-40 cm kõrged, võrdlemisi karedate karvadega.
Lehed õrnad, piklikud või elliptilised, l-5 cm pikad, harva üle l cm laiad,
ülemised istuvad, aļumised alusel rootsuks ahenenud, rosetina varre alusel.
'Õisik rohkeõieline, ,kõrglehtedeta. Õied heļesinised, harva valged või roo_
sad, 7-l0 mm läbimõõdus. Tupp 2-5 mm pikk, sügavamaĮt kui pooleni
lõhenenud piklikeks, võrdlemisi teravatipulisteks hõlmadeks; aĮuseļ haakjatipuliste karvadega; varįseb pärast viljade valrrtimist. Viljaraod lidrrs
karvadega, tupe pikkused või alumised selļest 2 'korda pikemad. Vili piklik_
munajas, tipust teritunud, tugeva'kiiluga ja servakandiga, 1,5-2 mm pikk,
mustjaspruun, ümmarguse hiilurniga.

oitseķ maist

juulini.

Kasvab parkides, elamute läheduses kuivemateļ aasadel, metsaservadel

j

vukohtadel.

i

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osaS Ķarjala-Lapimaast ,kuni Ķarpaatideni. Väljaspool NSV Liitu peamiselt Kesk-EuroopaS' Vanemaaegsed autorid on selle liigi levikut kirjeldanud palju"ļaiematel aladeļ.'Ilmselt oir
nad meiļ esineva Kesk-Euroopast pärineva mets-lõosilma areaali arvanud

I
500

sįĮaatįca (sųĮaatica) (lad' k.)

i
i

ļ
'

,

,

l
,

ja kohati hõredamates segametsades' Ilmselt ei kuuļu meie spontaansesse
floorasse, kuid juba varasematel aegadel parkidest, kalmistuteļt ja aedadest metsistunud ning kohanėnud ļiik. Esineb kogu Eestis vastavatel kas.

,

-

mets_, metsas kasvav

l

,

i
,

;

į

243. joon. Mets-lõosilm (Mgosotis sglaatica\- (orig')

ka teisi, taiļe lähedasi liike, mis otl levinud Siberis, Kesk_Aasia subtroopi-

lisel mägismaal

jm.

Majanduslik tähtsus" Dekoratiivtaimena kasvab suuremate kogumikkudena sageli parkides, kus ta isekülvumisc tõttu on väga piisiv.

A 6.

Aed_lõosilm

*

Mgosotis aĮpestris

l F. W.

Schmidt,

3: 26. 1794; Vilb. Eesti taim. ed. 2. l90. 1925; M. Pop. irr Fl.

Fl.

boēm.

įIRSS |9: 377.
l953; R. Schust. in Rothm. Exkursionsfl. Deutschl. Krit. Ergänzungsb. 260.
1963.
ssp. alpestris (F. W. Schmidt) Gams in Hegi; Illustr.
- M. sįlaatįcu
Fl. Mitt.-Eur.
5 (3): 2168. 1927.
Hesa6y4xa a.ĮlfiltücKaq i
-mets-lõosilmaga'
Väliselt
väga
sarnäne
Varred enamastį kuni
4.
25 cm kõrgused, märksa tihedarnate valkjate karvadega kui mets_lõosilmal.
Alumised rosetilehed ettamasti lühir'ootsutised, ovaaūed, 3-l0 mm ļaiad.
Õisik suhteliseļt ļühike. llupp aluse poole ahenev, 3-5 mm pikk, tihedalt
kaeįud vall<jaĮe ettam-vähem lidus ja üksikute haakjatipuĮiste haraļi karva_
dega; viljumisēl ei varise. Õied B_-l0 rnrn ļäbimõõclus, tumedanrarj ļiui eel_
misel liigil,'siriised, lõhnavad. Viljaraod enamasti püstiselt' Pāhļ<likesed
tömbitipulised, ainult įi1eniises osas randiga; hiilurn ovaalne.
Oiįseb juunis, juulis.
Eestis kasvatatakse vaid dckoratiivtaimena kultuuris. Metsistub kohati.
Sagedam on me l rnets- ja aed_lõosilma valrepealne vorm.
ÜIdlevik. NSV Liidus (Karpaatide ja Ķar-rkaasia kõrgmägedes alpiinses
vööndis) on tüüpilise aed_lõosiļma esinemiņe l<ahtlane. Väljaspooļ NSV
Liitu levinud Kesļ<-Eįļroopa mäestikes.
Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse aedades ja Įraljasaladel dekoratiiv_
taimena. Värvirõõmsad on sügavsiniste fastsieeru,-,rā õit"gu vormid.

3. rida Aruenses M' Pop. in Fļ. UttSS tg: 378. ļ953. .-. Üheaastased,
harva üheaastased taļvituvad või kaheaastasecl įaimed. Kroon väike, servis
2_5 rnm läbimõõdus. Tupp haakjatipuliste harali karvadega,

7'

Põld-lõosilm
araensis2 (L') Flill, Veg. Syst.7: 55. ļ768;
- Mųosotis
Gams in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) : 2170. l92T; M. pop. in h-1.
URSS l9: 379. 1953; P. Gal. in Latv. fį.4: l16. ļ959.
ĮVI. scorpioides fl.
aruensįs L. Sp. Pl. t3l' l753.
M. įntermedįa Link:in- i. S.huļtr, Prodr.
- Led. Fļ.
Fl. Stargard. Suppl' 1: 12. l8l8;
Ross.3 (l): |46. Į847-1B4g'
Wied. et \Meb. Beschr. phąn' Gew. Esth_, Liv- u. Curį. l 14' lB52.
- Hesa_
6yaxa noJįeBafl' (236. jooņļ'b;242. joon., a; 244. joon.)
o, o. Varred lihtsad' valreļ ülaosas,'harve-mini alr-rseļ harunenud,
püstised, kuni 40 ctn kõrgecl, alumises osas haraļi karvadega, iilaosas enamasti lidus karvadegį. Lehed mõiajad või keeljacl' Į-.4 įz; .m pikad ja
5_l5 mm laiad, lühidalt teritunud tipuga, karedakarvased,'ülemised istrrvad, alumised rootsulised, rosetina koos, õitsemisajaks enamasti kuivanud.
oisik kõrglehtedeta, enamasti lühem kui varre aļumine osa. Tupp kurri

I

aĮpestris (lad. k.)]'_- 'aip'iuĮ

2 araensįs (lad. k.)
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iatistet (kõrgmäĮstikr.)' kr.uuu

põld_, põllul kasvav

''

244. joon. Põldļõosilm (MgosotĮs aruensis\'' (orig'}

2/3-ni lõhenenud ebavõrdseteks
hõļmadeks, haakjatipuĮiste harali karva_
dega ja mitmes suunas hoiduvate ļühemate ļidus karvadega,.suureneb viljade valmimise ajal kuni 4 mm pi,kkuseks. Viljaraod tupeit sageli korda
2
pikemad, hoiduvad haraļi' Õied 2-3 mm laia ,kellukja, Ēarvemini 3-6 mm

laia ratasja servisega, heļesinised, nõrgalt pügaldunud hõlmadega. Emaka_
kael lühike, suue peajas. Pähklikesed lamemunajad, ll-l3 mm
įikrd, .rndiga, väikese ümmarguse hiilumiga, mustjaspruunid, sageli varisevad koos
tupega. Putuktolmleja.
Õitseb maist juulini, vahel oktoobrini.
Kasvab põllu- ja aiaumbrohuna, kuid ka kuivematel niitudeļ, nõlvadeį,
teede ääres' Eestis levinud kogu territooriumiļ. Väga sage.
Üldlevik. Esineb NSV Liidu Euroopa-osas t<oit<jatf Ees-Ķaukaasias;
Siberis läänepoolsetel aļadeļ, ida suunas kuni Baikaļini; Kesk_Aasias peamiselt Araali*Kaspia ja Baļhaši ümbruses, harva ületades põhjalaiuse
44'. Skandinaavias, Kesk- ja Lõuna_EuroopaS, Vahemeremaadeī, Balkanil'
Väike-Aasias. Tuļnukana Põhja-Ameerikas, Jaapanis. Kultuuride ja külvisega tõenäoļiselt levinud ļaiaļdasematel aladeļ.

olenevaļt kasvukohast varieerub tugevasti. Esineb ka sesoondimor_
fism. Teisenditest ļeidub Eestis peale var. aruensįs'e:
var. umbrala Rouy
tavaliselt sarnane mets-ļõosilmaga; õied 4-6 mm
- rosetilehed
läbimõõdus, servis lame;
pikarootsulised, õitsemisajal enamasti
rohelised; esineb kolrati niisketel niitudel, metsa ääres, allikalistel nõlva_
del, vahel ka umbrohuna; Eestis ļevinud kohati;
var. segetalls (Rouy) Gams
viljunud õisiku harud pikemad kui varre
alumine osa, vahel lehistunud; -kaheaastane; Eestis esineb harva.

B. Kink_lõosilm
hĮspida t Sclrlechtend. sen. in Mag. Ges.
- Mgosotis
naįurf. Freunde Berl.8:230.
lBlB; Led. Fl. Ross.3 (l): la6. ft47-|B49;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l l5. l852.
M. coĻ
Įįna HoĪfm. Deutschl. Fl. 6l. l79l; Gams in Hegi, Illustr. Fļ. -Mitt._Eul.
5 (3):2171. 1927; M. Pop. in Ft. URSS 19: 882. 1953; p. Gal. in Latv.
fl.4: ll7. 1959.
- FIesa6yaKa xorrMoBax. (236. joon., d;245. joon.)
o' sageli taļvituv. Varred peened, vähe harunenud, l5-25 cm kõrged,
karedakarvased. Taime alumine, harunema,ta varreosa ļühem kui laiuįalt
harunenud ülemine osa. Lehed l-2 (3) cm pikad, kuni 0,5 cm laiad' Varrelehed piklikud, istuvad, ülespoole suunatud karvadega, rosetilehed ellipti_
lised või munajad, harali karvadega' Viljuv õisik hõre, peente okstega, 1aiuv,
lehitu- Viljaraod peened, kuni tupe pikkused, harva veidi pikemaā, harali.
2/g-ni lõhenenud pikliūeks hõlmadeļ<s'
Tupp kuni 3 (4) mm pikk,
'/2-ni või
Tupe hõlmadel ülespoole suunatud lidus ,karvad, aļumisel osal rohked
haakjatipulised harali karvad. Kroon tupe pikkune või veidi pikem. Servis
lehterjas, helesinine, l-2 mm läbimõõdus, veįdi pügaldunuā hõlmadega.
Pähklikesed ligemale l mm pikad, lamemunajad, rohekad, kiiluta, terava_
tipulised.

1 hispida (Iad. k.)
504
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jõhvkarvane.,

245. joon. Kink-lõosilm (Mgosotis hispida\. (orig.)

246' joon. Kink-lõosilma {Mgosotis hispida) leiukohad Eestis.

Õitseb juunis, juulis
Kasvab kuivaļ kergel pinnasel, enamasti lrõreda taimkattega kohtadel.
Eestis levinud peamiselt rannikualadel liivastel karjamaadel, kruusal,
:'
rähal, loodudel. Mitte sage. (246. jooir.)
Ülrllevi!r" NSV Liidus levinud Balti vabariikides,'Ülem-Dnestri ja
Volga-Doni aladel, Taga-Karpaatias, Musta mere ümbruses ja Ķaspia
mere läänerannikul. Sl<andinaavias, Kesļ<-Euroopas, Vahemeremaadel,
Balkaniļ, Väike-Aasias, Süürias ja Põhja_Aalrikas'

9. Liiv-lõosilm - MgosoĮis strįctal Link in Roem. ct Schult. SysĮ'
4:104. 1819; Led. F-1. Ross. 3 (l): 147. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr'
in herb.
phan. Gew. Esįh_, Liv_ u' Curl. il5. lB52.
- M' nücrantha Pall'
5 (3) : 2|72'
įt .... auct. plur. --- Gams in l-Iegi, Iļlustr. Fl'

^ņitt._Eur.
fl. 4:1t7.1959. -1927;M. Pop. in Fl. URSS 19:383. 1953; P. Gal. in Latv.
ļ: l2. lBlB.
Suppl.
M. arenaria Schrad. in C. Schuļtz, Prodr. Fl, Stargard.
joon.,
joon.;
d-f.)
248.
-- FIesa6yaKa MerlKot(BerKoBan. (236. joon.,'c; 247.
(), talvituv. Varred võrdļemisi õrnad, kuni l5 (20) crn kõrged, haraįi
karvadega, puhmasjalt harunenud įuba alrrseĮt, samuti lehtede kaenļast,
moodustades tihedaid tutte, harvemini (tiĘedas rohus) harunemata' Kõik
varte,alumises osas.
harud õisikuga, tetri;t,un,1a. S1eeli,te|a*'o1si

į
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strįcta (ļad' k.) -* püsti' turris.
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b
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247. joon. Liiv-lõosilm (ūtgosotĮs stricta\: a ja bt-*:1aįņ'6į:l(orig.); c'** viljatupp.

Lehed l-3 cm pikad, 2-7 mm laiad, enamasti mõlajad või piklikud; ülemised varreļe,hed istuvad, aļumised ļühirootsulised; karvad lehtede pealmisel pinnal ļidus, alumisel haraļi, ļehe alusel ja ka varrel, vähemaļt lehe
kinnituskoha läheduses, konksjad. Õisik noorelt sageli ühekülgne, tigujalt
keerdus, viljumise aja1 sageli pikem kui varre aļumine osa, tihedaõieline.
Tuped kuni 4 mm pikad, keskmiselt pooleni lõhenenud piklikeks tipmeteks,
haraļi hoiduvate harjasjate karvadega; tupe lõhenemata osal tihedad haak_
jatipulised, tupe aļusel enamasti aļlasuunatud karvad. Õieraod tupest
lühemad, tupe alusel jämenenud, enamasti varreļe. ligistunu1t püstised.
Kroon veidi tupest väljaulatuv, ļühikese.valkja või kollaka putkega. Servis
keskmiselt l,5 mm läbimõõdus, lehterjas,' helesinine. ToĮmukad kinnitunud
krooni putke alumisel kolmandikul. Emakakael uļatub vaevalt toļmukatest
kõrgemale, kuni 0,5 mm pikk, peaja suudmega. Pähkļikeserį keskmiselt
I mrn pikad, lamemunajad, suhteliselt pikalt teritunud tipuga, teravate
kantidega, mustj aspruunid.
Oitseb aprillis, mais, harvemini juunis.
Kasvab kuival kergel, enamasti toitaineįevaesel mullal, liival, kruusal,
rähal. Levinud põlluurnbrohuna teede äärtel, nõlvadel, kesaļ. Eestis leidub
teda kogu territooriumil tihti.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud arktilised ja
subarktiļised alad; Ees_Kaukaasias, Kaspia mere ļäänerannikul, TagaKaukaasia lõunaosas; Lääne-Siberis on ļevinud Ülem-Toboli ja Altai valdkonnas, ida suunas kuni Jenisseini; Kesk-Aasias kõikjal, välja arvaturl
Karakum. Kesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Iraanis. Põhja-Ameerikas
tulnukana.

lõosilm .- Mgosotis dįscoįorį Pers. Syst. Veg. l90. l797;
R. Schust. in Rothm. Exkursionsfl. Deutschļ. Krit. F'rgänzungsb. 26l. 1963.
M. ?)ersįcoįor (Pers.) Smith, Engl' Bot. tab. 2558' l8l4; Wied. et Web.
-Beschr.
phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curl. l l5. lB52; M. Pop. įn Fl. URSS 19:
3B4. 1953; P. Gal. in Latv. fļ. 4: l lB. 1959; Talts et Vilj. in Eesti taimmäär. 422. 1966, in textu.
- Mųosotis Įutea (Cavan.) Pers. var. aersįcoįor
(Pers.) Thell. *- Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3):2175. 1927- -M. aruensįs var. aersįcoĮor Pers. Synops. l: 156. lB05. Hesa6y4xa

l0. Kirju

pa3HoųBeTHan' (24B. joon.,

a-c.)

6, talvituv. Väļiseļt võrdļemisi Sarnane liiv-lõosilmaga. Varred veidi
tugevamad, enamasti ainult alumises osas harali karvadega. Lehe alusel
ja varrel ei ole haakjatipulisi,karvu. Õisik võrdlemisi hõre. Viljaraod ühejämedused, harali hoiduvad. Õied kuni 2 mm pikkuse putkega, ratasja,
Ę-3 mm laia servisega, algul kollased, siis punakad, hiljem sinised. Tolmukad kinnitunud krooni .put.kes ülemisel kolmandikul, mühksoomuste all.
Emakakael l,5-2 mm pikkune, tõlvja suudmega. Pähkļikesed mustjas_
pruųnid, 0,B-0,9 mm pi'kad, pi,klikmunajad' teritunud tipuga, teravate
kantidega.
| ,dįscoįor (lad. k.)
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24B. joon. Lõosilmade (Mgosotis) õieosad.

M.

dĮsco'

(sisepinnalt), & '*
ļor'. a
- 1aialiļaoįatud õiekroon
kroon koos tupega, c
emakas; M. stricta: d kroon koos
laialilaotatud õieļ<r'oon (sisepinnalt), e
tupega,

f --

-

emakas. (Orig.)

Õitseb aprillist juunini.
Ķasvab lubjavaesel kergel muļlaļ, ļiivastel aļadel teede ääres, nõlvadel.
Eestis seni ļeitud kold (l910. aastal) Võru raudteejaama ļähedaļt ļiivaseĮt
tasandikuļt (249. joon.). Võimaļik, et nimetatud leiukoht hiljem hävis,
kuna maa-a1a võeti sõjaväe ehituste alla. Teine leid Eestist (tõenäoliselt
Lõuna-Eestist) on puuduliku ctiketiga. Kogutud möödunud sajāndi lõpul
või käesoļeva algul. Leide on registreeritud naaberaļadelt, nagu Irboskast
(G. Vilbaste) ja Lätist. ]'õenäoliselt on kirju lõosilma leiukohad Eestis
areaaIi põhjapoolsemaid eelposte.
Üldlevik. Levik üļdiselt hõre ja lünklik. NSV Liidus kohati Balti vabariikides ja Kiievi ümbruses, ka Taga-Ķaukaasia lääneosas, kuid tõenäoli:
seļt tuļnukana. Väljaspool NSV Liitu peamirre levikuala Kesk-Euroopas.
Arvatavasti tuĮnr-rkana Vahemeremaadel, Baļkanil, Väike-Aasias, Indias

ja

Põhja-Ameerikas.

5. triibus Eritrįchįeae Bēnth. et Hook. Gen. pl. 2: 836. l876; M. Pop. ia
Fl. URSS l9: 385. l953. - Lehed lihtsad, vaheļduvad, harVa vastakurl.
Õied enamasti väikesed, lühikese putke ja ļameda servisega. Tolmukapead
peaaegu istuvad. Emakaļ<ael lühike, krooni putkesse peitunud; ema'kasuue
peajas. Mühksoomused hästi arenenud' sulevad neelu, harva redutseerunud.
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249. joon.

Ķirju lõosilma (Mgosotis discoĮor\ leįukoht Eestis.

Pähklikesi 4, nad on muĪlajad või piklikud, väikesed, Sageļi ankurjate ogadega, harva tiivuļised või krobelised, üksikjuhtudel siledad, ļäikivad, kinniįunud nelinurkselt pürarrriidjaļt või naaskeljalt kerkinud õiepõhjal (güncrfooril), harvemini on püramiid redutseerunud,

l0.

perekond takelrohi
LappuĮat Gi|"
- 1781.
Gil. Fl, lithuan. 26.

Ühe_ ļa kahe-, harva nritmeaastased rohttaimed. Lehed kitsad, asetse_
vad varrel vaheļduvalt. Õied väikesed, lįihiraolised, ebasarikjais õisikuis.
Kroon lühikese putkega, ratasja servise ja munajate või piklike servise_
hõlmadega, enamasti helesinine, nradalate mühksoomustega. Tolmukanii_
did ja emakakaeļ lühikesed. Emakasuue peajas. Pähklikesed väikesed, pea_
aegu tetraeedrilised, tiivuliste kantidega ja l-3 rea haakjate oga-

karvadega.

Perekonda kuulub Įigemale 50 Euraasia parasvöötmest (peamise!t
Vahemeremaadelt) pärinevat liiki. Väike arv ļiįke on levinud Lõuna-Aafri_
kas, Austraalias ja Põhja-Ameerikas. Viimased, vähemalt osa neist, on
tõenäoļiseļį tulnukad (kergesti takļevate viĮjadena sisse toodud).
NSV Liidus on levinud põhiline osa seļlest perekonnast -- 40 liiki,
Eestis üksainus liik.
t. Deminutiiv sõnast Įqppa (lad. k.)
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takjas; taklevate viljade tõttu.
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250. joon. Siil-takelrohi ĮLappuĮa mgosotis): a
emakas, d _ vįļi'

ia'b --

taimed (orig.\,

c _'

l.

Siil_takelrohi
Lappula mųosotisį Moench, Meth. 4l7. 1794.
L. echįnata Gil. Fl. lithuan. 25' |78lr; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 (3): 2139. 1927; M. Pop. in tr1. URSS 19: 449. 1953; P. Gal. in Latv. fl.
pl. t3l ' |753' Echįnospermul?į
4: 95' 1959.
- Mgosolis Lappula L. Sp.
- Beschr. phan.
LappuĮa (L.) Lehm. Pl. Asperif .2: 12lr. lB1B; Wied. et V/eb.
Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. ll0. IB52.
Jlunyuxa exeBuĀHan' (250' joon')
o, harva talvituv üheaastane -taim. Vars jäigalt püstine, 20_60
(B0) cm kõrge, tihedaļt lehistunud, enamasti tipust laiuvalt harunehud,
karedakarvane' Taim nõrga hiirehaisuga. Lehed 2-7 cm pikad, 3-7
(12) mm laiad, varrel spiraalselt, piklikud kuni kitsaspiklikud, alumised
ebaselgeks rootsu,ks ahenenud, ülemised istuvad, tipus tömbiļt teritunud,
karedakarvased. Õied ļühikestel, pärast õitsemist jämenenud 3-4 mnr
pikkustel raagudel, kuni I cm pikkuste kandelehtede kaenlas. Tupp algrrl
kuni 3 nrm, viljumise aja1 4-6 mm pil<k, peaaegu aluseni lõhestunud pik_
likeks hõlmadeks. Kroon tupest veidi pikema putke ja3--4 mm 1aia kellukja
servisega, munajalt ümardunud servisehõļmadega, heļe-taevassinine, nec_
lus peaaegu käsnjad koļļakad mühksoomused. Ema,ļ<akael peitunud pähk_
ļil<este vahele. Vili rrrunajas, 3-4 mm pikk, ümaralt tetraeedriline, mügariku pinnaga, diskuse kantidel kuni I mm pikkused ankurjad ogad.
Õitseb juunis, juuĮis.
Ruderaaltaim; kasvab Į<ehvemal liiva_ ja kruusapinrrasel, nõlvakutēl,
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25l. joon. S|il_takelrohu (LappuĮa mgosotis) leiukohad Eestis.
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Mųosotis
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perekond įõosilm, millega 1akelroh,ud sarnanevad

raudteedel, rusukalletel, teede ääres, harvemini põldudel. Eestis kohati
,rjksikisenditena, mittepüsivate leiukohtadega. (25l. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas ja Siberis kõikjal, välja arvatud arktilised alad ja kõrgmäed; Ķaug-Idas Ugsuurimaal ja Sahhalinil; KeskAasias Araali ja Balhaši järve lähikonnas. Vahemeremaadel, Kesk_ ja
Põhja-Euroopaš, ulatucles põhjalaiuse 63" 28'-ni, Põhja_Ameerikas, LõunaAafrikas.

triibLrs Asperugeae 7'ak. in 3axr'rp. Eypan. 3epanur. 4,7. 1941, *
Tupp jagunenud viieks ebakorrapäraseks hõļmaks, mille vahekohtadeĮ on
väiksemad ogajad tipmed; suureneb viljumise ajal tugevasti .ja sulgub
kahe poolmena. Pähklikesed külgedelt lamedad, piklikud, veritraalse pin_
naga kinnitttnud sambataolisel günofooril.

6.

I

l.

perekond karerohi
- Asperugor L.
L. Sp. Pl. ļ98. 1753.

Nõrga juurestikuga üheaastased rohttaimed' Varred pikkade sõlmevahedega, kergesti murduvad. Õietupp lõhenenud viieks suuremaks ham_
baks, mille vahekohiadel on kaks väiksemat kommissuraalhambakest.
Tolmukad kinnitunud krooni putkes, asetsevad väga Įühikestel tolmukaniitidel või on peaaegu istuvad. Emakasuue peajas. Vili * ülemise, vent:faalse hiilumiga pähklike. Idujuur palju lühem kui idulehed.
Perekond on monotüüpne; levinud Euraasias'

l.

Asperugo procumbens2 L. Sp. Pl. 198. 1753;'Led.
(l): 175. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-

Fl.

Karerohi

Ross.3
u. Curl. ll0. 1852; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (3) :2136. 1927;
M. Pop. in Fl. URSS 19: 530. 1953; P. Gal. in Latv. fl.4: 95. 1959. _- Acnepyra fipocTepTafl' ocTpuųa fle)KaĮļar{. (252. joon.)
O. Varred nõrgad, haprad, laiuvad või tõusvad, 20-40 (60) cm
pikad, tugevalt harunenud, kandilised, allapoole suunatud ogajate karvadega. Lehed võrdlemisi õrnad, puhasrohelised, elliptilised, l"5-5 cm pikad,
,0,5-2 cm laiad, ümardunud või lühidaļt teritunud tipuga, terveservaļised
või nõrgalt sopilis-hambulised, varrel kahes reas vaheļduvalt, harvemini
vastakult või ühekülgselt'; nende mõlemal pinnal hõredad karedad karvad.
Õied üksikult või kahekaupa kõrglehtede kaenlas, istuvad või algul väga
lühikestel õieraagudel, mis viljumisel pikenevad, samuti nagu.õisi kand_
vad harud. Tupp õitsemisajal umbes 3 mm pikk, erisuguste hambulisįe
,hõlmadega, karedakarvane' pärast õitsemist silmapaistvalt võrkroodne,
suureneb l-į,5 cm pikkuseks, muutub nahkjaks ja käändub kahe pool'
mena ümber vilja. Kroon väga iühikese putĮrega, algul lilla, hiljenr eresinine, harva valge, kuni 2,5 mm pikk, ümardunud servisehõlmadega ja
I asper (lad. k.) -- kare, kroheline.
2 procumbens (lad. k.)
lamav, laiu.r
-

:]3 Eesįi NSV fļoora

5r3

b

c
a

252. ioon.

Karerohi (Asperugo procumbens|: a

*

taįm (orig.),

Ö

_

pāhkIike, c

-

viljatupp.

į

0

ģ
ļ

\
\

l.r/

į

I

\
I

į
I

Į

I

I

ļ

!

(i

6/

t
I

ļ

\
\

6i

į

i:i' "
üŲ

ļ
į {ņ

I

į
ļ

į

t

253. joon.

Karerohu ļAsperugo procumbens\ leiukohad Eestis,

neeluS valkjate mühksoomuStega. Toļmukad ja emakakael ļühikesed.
Pähkļikesed 3-3,5 mm pikad, lapik-piklikud, käsnjalt karedad ja peene'
karvased, helepruunid
Õitseb maist augustini.
Eelistab ühtlast temperatuuri, küllaļdast niiskust ja toitaineterikast
pinnast. Kasvab meelsasti kõduneval taimsel substraadil, nagu adruvaļlidel, vanadel kuhjalavadel, loomade suvelaagri paikadel, risul varemetes;
Eestis levinud peamiselt mererannaļ ja selle läheduses, harva sisemaal.
(253. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus kasvab lünklikult Euroopa-osas kõikjal pealę
arktiliste alade, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Baikaļi ümbruses, Kesk_Aasia
põhjapoolsetel aļadel. Peaaegu kogu Euroopas, Vahemeremaadeļ, Indo'
Himaalajas; Põhja-Ameerikas tulnukana.
Karerohu ürgkodumaaks peavad mõned a,utorid Ida-Euroopat ja Lääne'
Aasiat, kust ta juba ammu on laialdaselt'levinud, edasikantuna oma kergesti murduvate karedate külgehaakuvate harude ja viljatuppedega. Kas'
vab ja viljub mõne kuuga' Lõunapooļseteļ aļadel annab suve jooksul veel
teise generaįsiooni.
Majanduslik tähtsus. Varem kasutati karerohu droogi (Herba Asperu'
ginis) mcditsiinis pehmendava vahendina ja mähistena, kuna taim sisal'
dab rohkesti limaaineid.
:
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7. triibus CgnoglosseaeDC' in Meįsn. Pl. vasc. Comment. l87. 1836_

l843; M. Pop. in Fl. URSS 19: 564. l953.
Õiepõhi nelinurkselt või tįivuliselt püramiidjas, ,tipust väljuva emakakaelaga. Noored viljad kinnituvad

-

ülemise tipuga püramiidja õiepõhja (günofoori) kantidele. Viljad sageli tiibade või ankurjate ogade įaoliste kasvunditega, pikenevad valmides allapoole ja ulatuvad lõpuks üle õiepõhja.

12. perekond į'ass
L. Sp. Pl.

_

CgnoglossurnI L"

134. 1753, p. p.

Võrdļenrisi kõrgekasvulised püsikud, harveminļ \_-2-aastased, peami_
selt subtroopilistel aladel kasvavad rohttaimed. Lehed piklikud, karvased,
varrel spiraalselt. Õied rohkesti harunenud õisikus. Tupp laiuvate või
tagasikäändunucl hõlmadega, pärast õitsemist suureneb vähe. Kroon lühikese kellukja või lameda servisega ja ümardunud, pungas üksteist katusekivide taoliselt katvate servisehõlmadega. Mühļ<soomused näsajad, trapetsikujulised või täisnurksed, ulatuvad neelust välja. Toļmukad ja emaka_
kael lühikesed, peitunud krooni putkesse. Enral<asuue terve, peajas. Pähk_
likesed dorsoventraalselt lamendunud, üleni kaetud sirgete või kooldunud
haakjate ogadega.
Linn6 poolt püstitatud takson *- perekond CgnogĮossum
on oma
heterogeensuse tõttu andnud hiļiseniateļe uurijatele võimaluse -mõningaid
rühmi seļļest käsitada iseseisvate perekondadena. H. Gamsi järgi (1927)
kuulub siia ligemale 50 liiki, mis on levinud mõlemal poolkeral parasvöötmes, subtroopilise ja troopikaala mäestikes. M. Popov (1953) on eraldanud veel mõned įseseisvad taksonid, nii et käsitļetava perekonna mahuks
jääb umbes l5 įiiki, mis pärinevad Vahemeremaadelt. Vįimase jaotuse põhjal esineb NSV Liidus perekonna 9 įiiki, Eestis l liik. I{aakjate ogadega
varustatud viljade tõttu levivad perekonda kuuluvad liigid kergesti episoiliseļt ning tulnukatena leidub neid ka läänepoolkeraį.
Enamik iiike (kui mitte kõik) sisaldavad mürgiseid alkaļoide. Loomad
neid ei söö. Detaiļsemalt on uuritud hariļiku rassi keemilist koostist.
Dekoratiivtaintedena kasvatatakse meil kohati lõosilma meenutavat
ae dr as si
CgnogĮossum amabįįe Stapf et Drumm' * eresiniste õitega,
hallikaskarvaste piklike lehtedega.
l. Harilik rass - CgnogĮossum officinaĮe2 L. Sp. Pl. t34. 1753; Led.
Fl. Ross.3 (l): 165. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. ll0. lB52; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. b (3):2149.
1927;M. Pop. in Fl. URSS 19: 67l. 1953; P. Gal. in Latv. fļ.4: 94. lg59'
ŲepuoxopeHb JIeKapcTBeHHuü. (254. joon.)
'
o. Varred jäigalt püstised, võrdlemisi järrredad, tihedalt lehistunurl,
40-80 cm kõrgused; nende aluseļ haraļi karvad, tipuosas ülespidi Suuna_
tud pehmed haļļid karvad; ļehtede kaenlast, peamiselt tipmises osas, väl-

I

Kreekakeelsetest sõnadest kgon _ koer, glossa _ keel, s. t. koerakeel
-- apteegis ravimtaimena kasutatav,

2 officinaĮe (lad' k.)
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a

2õ{' ļoon. Harį}ik rass (CgnogĮossum o||ĮcĮnale|l a ja ä - taime üIemine ja
alumine osa (orig.), c * vili, d * õis pealtvaates,

juvad õisi kandvacį oksad. Juurmised lehed kunį 20 crn pikad, piklikud,
teravatipulised, ļooklevaļt käändunud, varre alusele kuhjunud, õitsemįs_
ajaks kuivanud; rootsu alus tupetaoliselt laienenud. Varreļehed kaetud
tiheda valkjashalli ļidus karvastusega, piklikud, alumįsed lühįkeseks rootsuks,ahenenud, ülemised istuvad ja pooleldi varreümbiised, tipus teravad,
l0-l5 cm pikad, l-3 cm laiad, lookļeĻalt käändunud. Õisik tipus kahcharaļine, allpool rohkete lehekaenaļdest väljuvate, hiijem kuni l5 cm pikkade harudega ebasarikas. Õied lühilrestel, viljunult kuni l cm pikkadel,
kooldunud harali õieraagudel' Tupp lõlrenenutį piklikmunājateki tömbitipulisteks hõlmadeks, mille pikkus on 3-_5 mm, hiljem kuni 8 mm. Kroon
peekerjäs, tupest üleulatuv, 3*4 ntm pikkuse putkega. Servis munajas_
ümmargūste lrõlmadega, kuni B mm läbimõõdus, määrdunud-turnepunane
või lįllakas, neelust väljaulatuvate piklike, sametjate, tipus kergelt kahe_
poolmeliste mühksoomustega. Tolmukad Įühikesteļ toļmukaniitidel mühksoomustest madalamal. Pähklįkesed helepruunid, 5-7 mm pi.kad, dorso_
ventraaįselt lapikud' 2-3 mm läbimõõdus' Servas mõhkjalt paksenenud,
munajad, sileda diskusega, siiljalt kaetud haakjatipuliste, suuruselt veidi
erinevate ogadega.
Õitseb maist augustini.
Kasvab kruusastēl ja lįivastel kohtadel, kiviklibul, varenretes rusuį.
Eestis peamiselt rannikualadgl, harvemini sisemaaļ päikesepaistelisteĮ koh_
tadel. (255. joon.) Ruderaaltaim.

ņ

I

255. joon. Flarįliku
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rassi (Cgnog\ossum of|icinaĮe| leįukohad Eestis.

Üldlevik. NS\i Liidus on Euroopa-osas levinud kõikjaĮ kuni põhjalaiuse
i
65"-ni; Aasias leidub teda Lääne-Siberis ja Kesk-Aasia põhjaoŠas umbes
,50_56o vaheļ, ida suunas kuni Baikaļini. Lääne_ ja Põhja-Euroopas,.välja
;arvaįud arktilįsed alad, Väike-Aasias, Balkanil. Põhja_Ameerikas tulnu'
kana.
Majanduslik tähtsus, Taime juured sisaldavad punast värvainet alkan_
niini, įarkaineid, vaiku, kummit, raSva' inuliini jm' Möödunud sajand!l '
"oli liik ravimtaimena (kõik taime osad, eriti juur) väga populaarne. Mediįsiinis kasutati droogina juuri (Radix CgnogĮassj). Arstid omistasid talle
valu ja krampe vaigistavat ning uinutavat toimet. Medikamendina olid
.eelisįatud juurejahust valmistatud tabletid. Pulbrina kasutati verejooksu
suIgemiseks' punase veiniga _ gonorröa vastĮį, taignana küpsetatult *
hemorroidįde pu.ltul, salvina ja destillaadina --. nahalöövete, eriti süĪiļii_
köha, veriSe kõhutõve ja kõhu1ahtisuse raviks.
"dide vastu, ļeotisena
taime osi kompressideks ja mähisteks paiste,
kõiki
kasutati
Välispidiselt
ravis, ka marutõbise koera ja mao
põletushaavade
tuse, struuma ning
hammustuse prlhul. Viljad sisaidavad nrürgist alkaĮoidi tsürroglossiini,
mille toime inimorganismisse safnaneb kulaare (noolemürgi) toimega.
Vähesel määral leidub neis veel koļiini, aļkaļoidi konsolitsiini ja glüko_
alkaloidi konsolįdiini.
Koduloomad harilikku rassi ei söö. Värske ,taim avaldab rotte ja hiir'i
peletavat toimet, kes nähtavasti ei talu ta lõhna. Näriliste tõrjeks on teda
kasrrtatud ka veesõidukiteļ' Kirjanduses leidub andmeid, et taime noori
Įehti (vaatamata hiirehaisule) kasutatakse köögiviljana (sa1atiks).

5. sugukond maavitsalįsed '*' SoĮanaceae .'uSS.1
Ühe_, kahe-

ja

mitmeaastased rohttaimed, poolpõõsad

L.

Viljasoo.

ja

(troopikas)

põõsad või puud, püstiste, harvemini väänduvate vartega. Lehed õiteta
harudel vahelduvalt, õitega harudel enamasti vastakuti. Õied mõlemasugu_
,lised, korrapärased või kergelt sügomorĪsed, üksiĮ<ult või koondunud kõrg_
lehtedeta ebasarikjaiks õisikuiks. Kroon ļiitļehine, viietipme1ine või
-hõlmaline. Servis pungas enamasti voltis või keerdus. 'loļmuļ<aid 5, reduktsiooni tõttu mõnikord, 2-4. Emakaid üks, terve võį kahehõlmalise suud,Īnega. Sigimik ülemine, kahepesaline, vahel ebavaheseinaga näivalt 4 või
15 (6) pesaks jaotunud. Idu sirge või kõverdunud, ümbritsetud endosper_
]miga. Vili - mari või kupar, harvemini luuvili.
Maavįtsaļiste sugukond hõlmab umbes 3000 liiki, mis on jaotatud
80 perekonnaks. Peamised levikuala.d on troopiliste ja subtroopiliste ņajoonide mägedes, harvemini mada1ikel Kesk- ja Lõuna_Ameerikas, vähetn
Põhja.Ameerikas, Austraaļias ja Uus-Meremaal. NSV Liidus on esįndatud
l4 ja Eesti spontaanses flooras 2 perekonda; neile lisandub hulk introduį.seeritud liike mitmest perekonnast. Peetakse tõenäoliseks, et maavitsalisįe

I

Koostanud
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masŠiļise leviku aladel raskesti ligipääsetavates kohtades-leidub veel paljul
avastamata liike.
Aktinomorfsete õitega maavitsalistele (So/anum, PhgsaĮis, Datura jĮ.|
on morfoloogiliselt lähedal sugukonnad Boraginaceae ja ConaoĮaulaceaeo.
sügomorfsete õitega rhaavitŠalistele (Sa/piglossis, Schįzanthus) _ sugu_
kond Scrophuįarįaceae. Anatoomiliselt ehituselt (bikollateraalsete juhtkim_
pude tõttu) aga ei sarnane maavitsalised nimetatud sugrrkondadega.
Embrüonaalse arenemise poolest sarnanevad maavitsaliseā ainult aāslinaga (Linum cathartįcum) linaliste sugukonnast.
Uheaastastel maavitsalistel on mehhaaniline kude tugevamini arenenud
kui enamikuļ teistel üheaastastėl taimedel. Talvituvatel ja mitmeaastastel
maavitsalistel puiiub jäikadel okstel ka säsi.
Maavitsaliste sugukonnas ļeidub palju majanduslikult tähtsaid liike,
esmajoones kartul, mis on koņr maakera parasvöötmes mitmekülgselt.
kasutatava põllukultuurina laialdaseļt levinud. Soojemates kliimavöötme*
tes on köögiviljadena tähtsal kohal tomat ja paprika' Paljud nraavitsalised,
on väga väärtuslikud meditsiinis, samuti narkootiļiste ainete tootmisel ning
dekoratiivtaimedena.
Enamik maavitsalisi sisaldab mürgiseid alkaioide. Tähtsam neist on
hüostsüamiin (CrzHzsNo3) ja seļle isomeer atropiin. Viimast kasutatakse
keemiliste ründeainete vastumürgina. Vee eraldamise teel saadakse atro_
piinist apotropiini, milļe isomeer ān meditsiinis laialdaselt kasutatav bella-

donniin (cl7H2lNo2). Mürkainetena on tuntud veel alkaloid nikotiin
(CloHuNz) ja glükoalkaļoid soļaniin (C52H19No13).

Maavitsaļiste osatähtsus dekoratiivtaimedena on meiļ suhteļiseļt väik_
sem. Uheaastaste lilledena kasvatatakse aedades liblikļille (Schizanthus|
mitmeid ļiike. Dekoratiivsem on neist peenra- kui ka potilillena kasvatatav
püramiidjas libļiklill (s.X aįsetonensfs Low) _ püramiidja,
kujuga ning suurte kollaste, oranžide, purpur_ või karmiinpunaste õitega.

Võrdlemisi laiaļdaselt on aialillena tuntud ka sulgjas libliklil}
(S. pinnatus Ruiz et Pav.) -- kleepjate näärmekarvaste sulglehtedega ja
valkjaskirjrt krooniga' 'Irompetlill.e perekonnast kasvata.takse aiaļillena,
sä mp u nu d t rompet l i l ie (Solpiglossds sįnuata,,Ruiz.,et Pav.) **
suurte sametjate, lehterjate õitega ja piklike kleepjate lehtedeģa.
Ravimtaimedena kasvatatakse (varetn kohati ka koduaedades) vāliselt.
fūüsalitega sarnanevat, hõlmiste lehtedega, üksikult asetsevate longus
sinakate õitega ja tipust lõhestunud puhetunud viljatuppedega p € f lļ įļ:
nikandrat ĮNicandra phgsaĮoides (L.) J. Gaertn.] ning varakevadeļ
õitsevat terveservaliste lehtedega, tipmise lehtedeta õisiku ja lillakate
õitega kobarjat vullrohtu [PllgsochĮaina phgsaĮoĮdes (L.) G.
Donļ,
Ajaloolise tähtsusega on mõned mandragoori liigid (Mandragora officįnarum L.' M. autumnaįįs Spreng. jt.) _ lühemate varte ja porgandikujuliste ļihtsate või lrarunenud juurtega, mis sageli meenutavad inimfiguuri. Alkaloide sisaldavat juurt on kasutatud armuvahendina <alraune>
ninre all. Kirjanduse andmeil tundsid .mandragoori. juūrte toimet juba
520

vanaegiptlased. Ka hilisematel aegadel on mandr.agoor rahvatraditsioonis
Ja -meditsiinis olnud tähtsal kohal. Samaks otstarbeks on kasutatud k a r n i
skopooliat (ScopoĮia carnįoįįca N. J. Jacq.). Viimast tarvitati LõunaLeedus veeļ hilisemal ajäl rahvameditsiinis ja SeoSeS rahvatraditsioonidega --. tõenäoļļselt ergutusvahendina, ļ<una ta mürgisus polnud üldiseļt
įeada. Käesolevaļ ajal kasvatatakse karni skopooliat ravimtairūena mõnikord ka meil.
Euroopas esinevad maavitsaliste perekonnad on jaoiatud viieks triibuseks. Meie spontaanses fļooras leidub esindajaid ainult kahest triibusest:
SoĮaneae ja Atropeae. Introdutseeritud liike leidub meil suuremal või vähemal määral kõikidest triibustesį.

TÄHTSAMATE EEsTlS EslNEVATE PEREKONDADE
MÄÄRAMISE TABEL

l.
2.

3'
4.

5'

Õied koondunud ebasarikjaiks õisikuiks ; . . ;
Õied üksikult või lehtede kaenlas l- või 2-kaupa '
Oisikud tipmised
Õisikud vartel külgmised või ļehtede kaenlas .
Õied peaaegu raotud, tihedalt ühekülgses õisikus
7. perekond pöörirohi

2

6
3
5

-

H11oscgamue L.

4
Õied raoļised, laiuvais õisikuis
putkest
putkega,
lülremad,
vabad.
pika
tolmukad
ļ<rooni
toruja
Õied

Vili *-

kupar

8.

perekond tubakas

-- Nįcotįana

L.

Õied lühikese putkega' Toļmukad krooni putkest r,äljaulatuvad, ümbritsevad emakakaela püramiidjaļt, kui aga laitrvalt, siis on üks neist
pikem ja kõverdunud. Vili _- mari
l. perekond maavits *- Soįanum L.
Õied koļlased; kroon peaaegu tupe pikkune. Viļi * õunasuurune mari
2. perekond tomat * Lgcopersicoru Mill.

Öied valged, sinakad,
nakad, ļiļlakad või
või Šldrunkollased. Ķroon tupest mär,kirsisuurune roheline või herneterasuufune
gatavalĮ pikem. Vili
- või kollakas mari
punane' nrust, rohekas
l. perekond maavits -- Soįanum L.

6.

Lehed hõlmise või ebaühtlaselt hambulise servaga

Lehed

7. Kroon

terveservalised

lehterjas, pika putkega.

Vili -ļ0.

Kroon ratasjas, lühikese putkega.

8.

Peente kaarjate okstega põõsad

'

?
8

ogadega kupar

perekond ogaõun -* Datura L'

vili * puhetunud tupega mari
4' perekond füüsal * PhųsaĮis

6,

L'.

perekond taralõng *" Lgcium L.
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Ļ Rohttaįrned

9. Kroon pika puhetunud

suurusega

9
putkega, pruunikasļilla. Vastakud lehed erineva

5.

perekond belladonna -* Atropa L.

Kroon lühikese pptkega, valge, kollakaą ļilļa, harva pruunikas. Lehed
l0
enam-vähem ühesuurused
Leheri peaaegu rootsuta. Kroon laiuv, kuni l0 cm läbimõõdus, lilla,
valge, roosa või kirju
9. perekond petuunia * Petunįa Juss'

l0.

Lehed rootsuga. Kroon

kollakas

ļl.

ļ-l,5

cm ļäbimõõdus, määrdunudvalge või
II

Lehed enam_vähem kolmnurksed, terve või sopilise Servaga' sageli
hõlmisecl. Ķroon lame, pooleni lõhenenud teravatipuļįsteks hõlmadel<s
3. perekond kirbik Capsicurn L.

-

Lehed piklikud või süstjad. Kroon kellul<jas, ļühikeste lai-koļmnurksete
tipmetega
4. perekond füüsal PhųsaĮis l'..

-

triibus Solttneae SchĮechtend. in Linnaea 7: 66. l832; Poj. in Fl.
nõrgalt korrapäratud, punURSS 22: 3. l955.
- oied korrapärased, harva
gas kahekorra või voltis. Tolmukaid 5 (4-8). Sigimik kahepesaline. Vili

l.

- mari.

';,įj,f"ffi

alamtriibus Solanįnae Dun' in DC. Prodr. į3 (t): 4. |852; Poj. in
pr-rtkega. Tupp vil'
Fļ. URSS 22:3. 1955.
- Kroon ratasjas, väga lühikese
jumise ajal oluliseļt ei suurene. Tolmukad kinnitunud krooni putkes ning
avanevad tipust kahe augukesega või siseküĮjeĮt. Idu kõver.

l.

l.

perekond nlaavits
- SoįanumI LL. Sp. Pl. lB4. 1753.

'-

.

jįļ

Ühe_ ja mitnteaastased rohttaimed või pooĮpõõsad (troopikas esineb ka
puid); Lehed ebairhtļaseļt sulgjagused, -lõhised, hõļmised või lihtsad. Õied
vart'e tipus või vartel ebasarikjais õisikuis, harvemini üksikult. Õieraod
liigesega või lihtsad. Tupp 5 (4-_B) hõlma või hambaga, viljumise ajal
püsib ja mõnikord veidi suureņeb. Kroon hambulise, hõļmise või lõhise
servisega'.Tolmukaniidid väga ļühikesed. Tolmukad sageli koonusjalt
emakakaela ümber koondunud. Vili _ paljuseemneline mahlakas või lihakas mari.
Üksikute liikide (S. duĮcamaraL') Īossiiļseid leide postglatsiaalajast oa
Briti saartelt (Norfolk), neoliitikumist aga Saksa FV_st ja ŠveitsiŠt'
Perekond maavits hõlmab ligemale 2000 liiki, mis on levinud kogu maa_
keral, välja arvatud Arktika ja Antarktika, ning on jaotatud kaheks alam'
perekonnaks. Perekonna tüüpliik on SoĮanum nigrum L'

t Taime nimi Celsuse järgi (l. saj.). Arvatavasti tuletatud sõinast soĮanu. itaa. ķ.)'-päikeseline, või $ot'amen (lad. k.) - leevendama, lohutama.
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LllKlDE MĀÄRAMIsE TABEL

ļ.
2.

3.

4.

5.

Taimed torkavate clgadega. ViĮi *_ tupega ümbritsetud mari. .luhusįį-

kLrdtulnukad

.', : . .

2

3
Taimed ogadeta.- Vili ei ole tupega ümbrįtsetud ,. .'
Õied kollased. Lehed enamasti kaheli-sulglõhised, äraspidinrunajate
nįiride hõlnradega
6. Nokjas maavits - Soįanun rostratum Durl.
Õied sinakad. Lehed enamasti sulglõhised; hõlmad piklikud, jämedahambaļise või terve Servag'a, teritunud tippudega
7' Unilook-maavits - SoĮanurn sisųrnbrīifolįum Lan'
Lehed katkestunult paaritusulgjad. Taimed mr,rgulaid kandvate maaaluste t,artega. Kultuurtaim
ļ. Kartul - Soįan'um tuberosum L.
Lehed kolmnurksed, munajad, odajad või kolrnetised. Taimed mugLt'

lateta

4

Puitunud vartega püsikud. Lehed munajad; aļusel sageli kahe hõL
5
maga. Õįed liļĮad. Marjad punased .
Üheaastased rohttaimed. Lehed peaaegu kolmnurksed, korrapäratult
hambuļise servaga. Õied määrdunudvalged. Įtarjad mustad
; Must maavits Saįanum nigrurn L'

-

Varrecl ronivad, vahel vääņduvad. Lehed paljad või hõredalt ļ<arvasecl.
Õied õisiktrs 2-l5- (20-) kairpa
2. ,Harilik maavits * Solanum dulcamara L-

Varrecl tõusvad, püstised või ļamavad. Aastavõrsecl ja lehed lihakad

või

viltjaskarvased

6

6. Vanemad varred lamavad. Püstised aastavõrsed ja lehed ļihakatl,

hõredate lidus karvadega,'Õied õisikus 5-ļ5'' (20._), kaupa
4. Rand-maavits - Solanunt .m.arinunt (Bab.) Poj.
'viltjaskarvased. Õied
Varred tõusvad, püstised või lamavad.'Lehed
õisikus l5-_40-kaup a
3: Karvanelmaįvits _ Soįanurn lįtoraļe Raab
'

alamperekond Soįanum. *- Eusoļanum Bitt. in Hegi, Iilustr. Fl.
Tairrred väga va'Įeeruvad. Õisik varrel
Mitt.-Eur. 5 (a): 2583. 1927.
lehtedega vastakult või nendest eemaldunņģ i'(ekstraaksillaarselt), sageii
To1rrrukotid ellip_
ka varrį tipus. Õiecl enanra,sti raagudel, haiva istūvad.
'"
l,
tilisecl või piklikud, trüri tipuga. .

l.

l'

',

sektsioon Tuberarįurn (Dun.) Bitt. in Fedde, Ęepert. spec. nov. l0:
53l. 1912. -- Mugulaid kandvate maa-aluste va.r''tega ņüsikud. Lehed katkestunult paaritusulgjad, harvemini lihtsad. ÕisiĪ{ liprriine või näivalt tiomine (hiljem varrel lehtedest eemaldunud). Õieraag aĮusel või allpool kesk_
kohta liigesega. Kroon valge või punakas kuni tumėļ:ilļa. Tolmukaniidid
lįihikesed, vabad. Toļmukotid piklik-elliptilised, tipmise.avaga. Mari ümar
või munajas.
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256, joon,

Kartul (SoĮanum įuberosum ssp' andigenum), (orlg.}

Kodumaa - Lõuna_ ja Ķesk-Ameerika. Üksikuid liike leidub ka Kanaari
saartel. Kultuuris on mõned neist levinud kogu maakeral.
Kõige rohkem on uuritud mugulaid kandvate maavitsaliste.rühma, mįda seni on käsįton tehtud etteparrekuid eraldada need liigid
omaette perekonnaks Tuberarįum Bitt.; see näib olevat õigustatucl, arvestades siia kuuluvate liikide rohkustr, morfoloogilisi erinevusi ja levikualast heterogeensust.

letud peamiselt sektsiooni Tuberarįum all.

A l.

Kartul _* Soįanum tuberosuttl, L. Sp. Pl. lB5. 1753; Klinge, F!.
Est-, Liv- u. Curl. 200. lBB2; Marz. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (4):
2595. 1927; Poj. in Fl. URSS 22:8. 1955; P. Gal. in Latv. fļ.4: l80. 1959.
flacneu KJIy6HeHocHuü, xaprosenl. (256. ja 257. joon.)
4' Kultuuris üheaastasena. Varred kandilised, kahesugused: maapealsed ._ püstised, tõusvad või (alurnisel sõlmevahel) lamavad, arenenud
lehtedega; maa-alused (stoloonid) -- transversaalselt kasvavad, basaalses
oSaS Soomusjate lehekestega, tipus mugulaiks jämenenud. Maapealsed
varred 30-l00 cm kõrged, peaharuta (sümpodiaalselt harunenud). Lehed
(neid on igal sümpodiaalsel harul 3-8) kuni 12 cm pikad, laiusest poole
pikemad, katkestunult paaritusulgjad, noorelt vahel karvased, hiljem paljad. Topelt-võnkõisįk rohkete või üksikute õitega. oienupud sageli noorelt
varisevad. Kroon pungas volditud, puhkenult 2,3-3,8 cm läbimõõdus,
valge, rohekas või mitmes toonis lillakas, kesļ<eļt heledam. Tolmukad kesk'
miseļt 7,5 mm pikad, üks veidi pikem kui teised, ümbritsevad emakakaela
keeglikujuliselt. Toļmukaniidid 0,5_l mm pikad, paljad, harvemini karvased. Tolmukapea 4,5-7 mm pikk, tipus teravam, pooridega avanev, hiljem pikuti lõhenev. Emakakael nõrgalt spiraaljas. Vili
- kahepesaline
munajas või keeglikujuline roheline mari. Seemned kuni 2,l mm pikad,
lamemunajad, nõrgalt krobelise pinnaga, koļlakad või kahvatu-hallikaskollased.
Kromosoomide arv põhiliselt 2n'-48 (24), kusjuures esineb di-, tri- ja
tetraploide. A.retuspraktikas omavad tähtsust haploidsed vormid (n.:24

ja n-

l2).
Õitseb juunis, juulis' Viljade vaļntintise aeg (olenevalt sordist) septembris, oktoobris. (Järelvalmimine vajalik')
Kultuurtaimena laialdaselt ļevinud. Eelistab kergemat toitaineterikast
pinda. Metsistub prahipaikadel.
Euroopasse (Hispaaniasse) esmakordselt introdutseeritud tõenäoliselt
konkistadooride ajal aastaiļ l553-1565. Arvatavasti ka teiste maade meresõitjate poolt l6. sajandil korduvalt sisse ioodud ja levitatud. Eestisse, kus
ta algul visalt levis, toodud aastaįl 1740-l,760. Laiemalt hakati meil kasvatama aļles sadakond aastat tagasi.
joon.)' Kultuurįs
ja
Üldlevik. Į(odumaa
- Kesk- Lõr-rna-Ameerika (258.
ievinud kogu maakeral, välja arvatud väga ekstreemsete tingimustega piir_
konnad, nagu kõrgmäestikud, kõrbed, Arktika, Antarktika ja troopilised
alad.

l

Üksnes alamsektsįooni Hųperbasarthutn Bļtt' all on käsįtletud 328 lįiki
t , tuberosum (lad. k.)
muguljas, mugulatega.

-
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257; joon'

Kartul (Solanum tuberosurrį ssp. luberosum|. (orig.)

Majanduslik tähtsus. Kartul on parasvöötme aļadel põhilisi toidu- ja
söödakultuure ning tööstuslik tooraine piirituse ja tärklise tootmisel. Süsivesikuterikkad mugulad sisaļdavad keskmiselt l7,5 (8-_29'4) /o tärklist.
Toiduratsioonis tähtis C-vitamiini alļikana (l00 g mugulate toorsubstantsi
sisaldab 10*25 mg askorbiin- ja dehüdroaskorbiinhapet)' Suuremal või
vähemal määral sisaļdavad kartulimugulad veel kõiki B-rühma vitamiine;
ei sisaIda aga D-vitamiini. Retinooli (A-vitamiin) leidub vähesel määral
vaid koļ]aka sisuga mugulais. Maapealsed roheļised osad' samuti valguse
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258. joon. Kartuļi (SoĮanum tuberosum\ loodusļik areaal Lõuna-Ameerikas:
tuberosum,2
ssp. andigenum.

/_

ssp.

-

käes roheliseks tõmbunud (vāhesel' määral ka teised) mugulad sisaldavad
inim- įa loomorganismile"mürgist glükoalkaloidi solaniini'
Soļanum tuberosum L. all tuleb mõista vastavalt aretuse intensiivsusele ja selleks
kasutatud malcrjalile äja ' jooksuI muutuvat heterogeenset sortįde kogumit. Praktiļisclt
baseerub' S. tuberosum'i liigisisene jaotus sortide süstemaatikal kolme, nelja või suurema
arvu tunnuste aluse.l (õiļe värvus j.a varisemise aeg, mugula koore ja sisu värvus, lehe
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kuju jne.). Danert (196l) on kartuļi sordįd eelnimetatud tunnuste alusel jaotanud viieks
koįvārieteedįks (convarietas) ja iga konvarieteedį vajaduse järgi varieteetideks. See jao_
tus on kohandatav lokaalsetele oludele ja ajajärgule ning vastab rahvusvahelįstele
nomenklatuuriree gl itele.

Tänapäeva kartul on kujundatud paljudest Soįanum'i lįikįdest, miļļe arv edasisel aretamisel üūa suureneb, sest kõik potentsiaalsed võimalused uute väärtusļike omaduste välja_
kujundamiseks ei ole veel kaugeltki avastatud ega ära kasutatud.

Kartuli resistentsuse tõstmįseks lehemädaniku ĮPhgtophthora Įnfestans (Mont.) de
Bary] suhtes on meil uute sortide aretamįsel vįimastel aastakümnetel edukalt kasutatud
metsikut |iiki SoĮanurn demįssurn Lindl., mis pärineb Mehhįkost ja Gubtemaalast. Aretuse
otstarbeks on hulgaliseļt introdutseeritud ka teisi liike, nagu Argentiinast pärinevaid
S. subtį!į.us Bitt., s. boergeri Buk., S. gibberuĮosun Jrrz. et Buk.' Peruust_Boliiviast päri_
nevaid S. kesseįbrennerį Juz' et Brrk., S. bausii Yarg., S. macmįĮlanil Buk. jt. ning arvu_
kalt S. tuberosum ssp. andigenum (Jtrz. et Buk.) Hawk. vorme.
Kultuurkartuli ürgpäritolu kohta puudub täielik selgus. J. G. Hawkes
(l95B) jagab |iigi SoĮanum tuberosum järgmisteks alamliikideks'
SSp' andįgenum (JuZ' et Buk') Hawļ<. (S. andigenum JÜZ' et Buk.) (256'
joon.)
järgnevast alamliigist laiuvam; igast mugulast areneb 5-l0
sümpodiaalset haru. Lehed tugevamini liiges,tunud ja asetsevad varrel
teravnurkseļt. Õisik paljuõieline. Õieraag vahetult tupeks üleminev. Kroon
intensiivsemaļt värvunud. Toļmukad üļdiselt lertiilsed. Emakakaeļ peenem'
otse. Marju sageli.
Loodusļikult levinud Andides, Venetsueelas, Kolumbias, Ekuadoris,
Peruus, Boliivias ja Loode-Argentiinas, kõrgusel sageļi üļe 2000 m;
ssp. tuberosurrį ĮS. tuberosum var. clLįĮoėnse A. DC., S' chiĮoėnse (A'
DC.) Berth.] (257. joon.) - eelmįSest madalam; igast mugulast areneb
l_4 sümpodiaalset haru. Lehed vähem liigestunud, tihedalt, varrel peaaegu täisnurkselt. Õisik väheseõieline. Õieraag tupe alusel jämenenud ja
aeglaselt tupeks laienev. Kroon kahvatum. Tolmukad sageli steriilsed'
Emakakael jänre, S-kujuline või spiraalne. Marju harva.
Lõuna- ja Kesk-Tšiili rannamadalik ning Chiloe saar.
Ürgkodumaa
Ameerįka terrįtooriumil ei peeta tõenäoļiseks. Uhelt poolt loe'
teket
Kultuurkartuli
takse ürgesivanemaks tšiilį kartulit (ssp. tuberosurzi). Selle teoorįa poolt räägivad Lõuna'
Tšiįlįs esinevate mugulaid kandvate lįįkide vormirohkus ja arvukad ülemįnekuvormid met'
sįkust kartulįst kultuurkartulįni, samuti ka pikapäeva-perioodilisus. Peruu_Bolįivįa kartuli
Įssp. andĮgenun (Juz. et Buk.) Harvk.ļ päritoluga esivanema poolt räägib sellekohane
ierbaarmaterjal. Kõige tõenäolisem on kultuurkartuli polülüleetiline olemus.

2. sektsioon Du\camara (Dun.) Bitt. ex Marz.. in Hegi, Ilļustr' Fl. Mitt.'
Eur. 5 (4): 2583. 1927.
- Püsikud, põõsad või poolpõõsad ilma maa-aluste
stoloonideta. Lehed terved või alusel kolmehõļmalised või -ilõhesed. Õisik
varrel ekstraaksi1laarne, vahel lehtedega vastakuti või nendest eemal.
Õįerao alusel liiges. Toļmukaniidid vabad, paljad. Tolmukotid lühielliptilised, tipmiste viļtuste avadega. Levinud Euraasias ja Lõuna-Ameerikas.

2. tįarilik maavits - Solanum. duĮcamara ' L.Sp.Pl. lB5. 1753; Led.
Fļ. Ross' 3 (l): l87. |B47-lB49; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth'.
Liv- u. Curl. 126. 1852; Marz. in l-legi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a): 2589.
ļ

Ladinakeelsetest sõnadest duļcįs

_

magus' anĮQrĮįs ._ kibe. Närimisel tundub taim

algul kibe, hiljem magus (solaniini tõttu, mis sülje toimel
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lahustub)

.

b

a
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259. joon. HariĮįk nraavits (Solanum duĮc|amara\: a

34 Ecsti NSV floora

_

taim, ä

-

õis' c

_ viljad'

(orig.)

|927; Poj. in lrl. URSS 22: |2' 1955; P. Gal, įrr La,tv. fl. 4: ļBl. 1959. *
flacneu c,na4roropurnü. (259. joon.)
Ļ.' Juurekaelast harunev, poolpõõsas. Varrerl 0,5*2 cnr (kirjanduse
andmeiļ soodsates tingimustes 6_7 cm) läbimõõdus, 0,5_-3 m kõrged'
(pikad), puitunud, roomavad või väänduvad, oksised, kergesti juurduvad,.
vaolised, enam või vähem kandilised, helepruunid, paljad; aastavõrsed
roĖtiad' rohelised, tipuosas vahel hõredalt udekarvased. Lehed l-_3 cm
pika rootsuga, piklikmunajad, terveservalised, keskmiselt 4-6 cm pikad
ja 2-3 cm laiad, tipus teravad, alusel võrdlenrisi järsult ahenevad, vahel
südajad, hajusa,te hõredate lidus karvadega või paljad' Ülemised varį-e_
lehed enamasti odajad või alusel kahe hõlmaga, mis on l._4 cm pikkused
ja 0,5-2 cm laiused. Õied pöörisjais võnkõisikuis. Õieraag 2-5 cm pikk,
õie alusel jämenenud' Kroon |2-20 mm ļäbimõõdus, tähtjas' viie tipust
teritunud hõlmaga, lilla, iga hõļma alusel kaks valgeservalist rohelist
laiku. Tupp viie tipmega, viljunrisel jääb püsirna' Tolmukad ļaiusest umbes
kolm korda pikemad, ümbritsevad emakakaela püramiidjalt. Sigimik kahepesaline, arvukate seemnealgmetega. Vili -_ munajas erepunane läikiv
mari, 7_l0 mm pikk ja 5-7 rnm läbimõõdus. Seemned keskmiseļt 2 mrn
läbimõõdus, Įameümņargused või veidi neerjad, peenvõrkja pinnaga. Harilik maavits paljuneb peamiselt puitunud tüvest arenenud adventiivpunga_
dest, samuti ka seemnetest, mis idanevad aeglaselt ja vajavad idanemiseks.

valgust. Õied homogaamsed. Putuktolmleja.
Õitseb juunist augustini (septembrini).
Kasvab veekogude kallastel võsastikes, lodunretsades, metsalagendikel,
hekkides, 'lepikutes. Eestis kogu territooriumil' enamasti üksikult. Armas*
tab niiskust ja varju. Sage.
Üldlevik. Ēuraasia,s kõikjal'. NSV Liidu lõunarajoonides kohati tulnu_
kana. Põhjas levinud kuni põhjaļaiuse 66o lO'-ni. Põhja-Aairikas; PõhjaAmeerikas arvatavasti tuļnukana naturaliseerunud.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab aļkaļoide (marjad 0,3_.0,7%, rohtsed
osad l/o) solaniini, solanidiini, dulkamariini. Viimane toimib inimorganismisse atropiini sarnaselt (laiendab papille). Varem kasutati taime rohtseid
osi rahvameditsiinis ja müüdi droogina apteekides paljude haiguste, nagu:
astma, seedeelundite ja bronhiaalkatarri, liigestevalu ja reuma ning nahā_
haiguste raviks. Tuntud verepuhastusvahendina (Lõuna-Leedus selleks
otstarbeks kasvatatud aedades). Hilisemal ajal kasutatud gripi, köha,
nõgestõve, lihastereuma jt. haiguste raviks. Inimestele (marjad) ja loomadele mürgine. Loomadel juhtub mürgitusi harva.

Levikualal moodustab õkoloogilisi vorme, näit.
Ī. persicum (Willd.) Matz' *- kõik lehed terved, piklikmunajad; harva.-

3. Karvane maavits _ SoĮanum lįtoraį,et Raab in Flora 2: 4ļ4. l8l9;
Poj. in Fl. URSS 22: 16. 1955; Varep et Vilj. in Eestį taim. määr ' 426.
|
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ĮįtoraĮe (ļad. k.) ** litoraalne, rnererannikulähedane.

260' joon. Karvane maavits (Solanum Įitorale\" (orig.)

34'

t966. * S. duĮcamara vaf ' aįlĮosissįmulrr l)esv. observ. pl. Angers l 12.
lBlB.
S. duĮcamara Ī. Įįtorale (Raab) Reiclrenb. Icon. bot. lo:_z. tsoz;
Marz. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt'_Eur. 5 (a): 2590' lg27. * flacneu nptl6pexHlrü. (260. joon.)
t2. Tõusvate, lamavate või ronivate 0,5-l,5 (2) tn kõrguste (pik_
kuste) haļļikate okstega põõsas. Taim, eriti rohtsed osad kaeīud p"Ė**,
tiheda, hallika, kähara karvastusega; teistelt tunnustelt väga sarnane hari-

ļiku maavitsaga; sellele lähedane ļiik' Lehed 3"-5 cm pi.kad, l,5-2,5 cm
laiad, rootsuļised, halļįkas_ või määrdunudrolrelised, munajad või piklikmunajad, teravatipulised, harva tipust ümardunud; alusel sageii (eriti
üļemised varrelehed) ļõhestunud, vahel kuni keskrooni, moodustades ühe
või kaks lrorisontaalset või allapoole suunatud 0,5-3 cm pikkust hõlma.
Ebasarikjad võnkõisikud l2-40_õielised, asetsevad varrel iehtedega vas_

takuti. Õieraod l_*3 cnr pikad, alusel liigesega. Tupp lai-kolmnurkne madalate tiprnetega ja lidus karvadega' Kroon lilla, tähijas, l0-l5 mm läbimõõdus. Marjad erepunased, munajacl või lainrunajad, B_*l0 mm pi.kad, 6_
9 mm läbimõõdus; tavaliselt on neid rohkesti.
Oitseb juunis (juuiis)
Kasvab Eesti läänerannikul ja -saartel liivasteļ kalļastel ja luidetel,
väga harva. {26L. joon.) Seni leitud Saaremaalt Harilaiult üksikuirt
ekscmplare

.

Üldlevik. NSV Liidus üksikutes kohtades Läänenrere rannikul' Väljas-
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26l. joon. Karvase maaviįsa (Solanum titoraĮe) leiukoht Eestis.
tr

oa)

\

I

pooļ NSV Liitu peamiselt Kesk- ja Lõuna_EuroopaS rannikualadel. Vahemeremaadel, Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Seni puuduvad andmed seļle Įiigi biokeemilise
k6ostise kohta. Kuna ta on harilikuļe maavitsaļe lähedane, siis võib oļetada
ka samade ainete sisaldamist"
Arvatavasti on ta fülogeneetilises arengus 'kujunenud hariliku maavitsaga,samast eellasest, kuid kohastunud karrnimatele keskkonnatingimustele (tihe karvastus, jässakam kasvukuju, paljuviljalisus).
Rand-maavits * Soįarlum marįnum ļ (Bab.) Poj. in Fl. URSS 22:
S. duįc'
16. 1955; Varep et Vilj' itr Eesti taim. määr. 426. 1966, in textu.
Hegi,
Marz'
in
lB43;
2l0.
marįnum
Bab.
Man.
Brit.
Bot.
amara var.
in
_
195B'
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (4): 2590. 1927;'ftlt. in F-ļ. Brit' Isi. 854.
fIac,ņeg nplttuopct<zü.
h. Poolpõõsad kõrgusega 20*40 (70) cnr. Kahe- ja mitmeaastase,l
oksad puitunud, lamavad, sageli juurduvad, paljad, rnäärdunud_heleprur.t_
nid või rohekad. 50_-70 cirr pikad. Aastavõrsed ļihakad, püsiised, hajusate
lidus karvadega, vaoĮised-ļ<andilised, lelristttnud. Suuruselt ja kujult sar_
nanevad lehed hariļiku maavitsa lehtedega, kuid on paksenrad ja l-3 cm
pikkrrste lihakate rootsud,ega, hõredate ļidrrs karvadega. Õieraod ļihakad.
'feistelt tunnusteļt harilikr-r maavitsa 9arļ1ane.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab mererannal lahesoppides, aclruvaļlidel. Eestis serri täheldatud
peamiseĮt ļäänesaartel, kohati tiheda'te kogumikkudena.
Üldlevik. NSV Liidus leidub teda Balti mere rannikul (Saaremaal ja
Kaliningradi oblastis). Skandinaavia ja Suurbritannia lõunaosas ning Iiri_
maa rannikutel.
Nagu diagnoosist selgub, on rand-maavits põhiliigist eraldatud peamiselt rannikutaimedeļe sageli onraste maadjate varte ja nendes,t väljuvate
püstiste, silmatorkavalt Įopsakate ning mahlakate aastavõrsete poolest.
Eesti materjali puhul ei oļe teada selļe liigi põhitunnuste pärilikkus, kuna
puuduvad vastavad katsed. on ka mõeldav, et erinevus harilikust maavitsast on tir'rgitud keskkonna *- meretuultele avatud kohtade, ja 'toitainete'
rikka substraadį mõjust.
3. sekt.sicron Solattum' - Moreįla (Dun.) Bitt. ex Maru, in Hegi. Iliustr:
Fl. Mitt.-Eur.5 (4):2583. |927. -- Üheaastased rohttaimed. Õied enamasįi
valged. Tolmukaniitide aļusel mitmerakuļised karvad. Emakakael kaetud
harali karvadega või papilĮidega. Marjad Euroopas esinevatel liikidel kivisrakkudeta, teistes maailmajagudes esinevatel aga kivisrakkudega.

4.

5. Must maavits .-

SoĮanurn nigrum' L. Sp.

pl'

186. 1753' s.

str. (var"

a' uuįgarįS); Led. F'ļ. Ross' 3 (l): lBB. lB47-lB49, p' p.; Wied. et

Web-

I marįnum (lad. k.) _ merc_
2 nigrutn (lad. k.) * must.
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Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l2ti, lB52; Marz. in Hegi, I,llustr.
Fļ. Mitt.-Eur. 5 (a): 2592. l927; Poj. in Fl. URSS 22 25. 1955; P. Gal. in
Latv' fl. 4: |82. 1959. __- fĪacnerr vepuuü. (262. joon.)
o. Va,rred püstised, 15-_70 cm kõrged, harunenud, alusel enam või
vähem ruljad, tipuosas nõrgalt roidelised, kandilised, kantįdeĮ lühikesed
karvad. Lehed munajad või kolmnurkjad, ebakorrapäraselt asetsevate üksikute hammastega serval või terYeservalised, 2--l0 (lB) cm pikad, l__8
(l2) cm laiad, värskeļ,t võrdĮemisi paksud, mahlakad, paljad või pearool
hõredad mitmerakrrlised ļidus karvad. Õied väikesed, valged, 3-8_kaupa
lühiraoļistes sarikjates võirkõisikutes, ntis asetsevad varrel tavaliselt lehtedest eemal (ekstraaksillaarselt), harva nendega vastakuti. Õieraod liht_
sad, õie aįļ veidi järhenenud ja allapoole käändunud, nende alusel liiges.
Kroon kuni l0 mrn läbimõõdus, väljast hõredate karvadega, tupest umbes
kaks korda pikem, viie piklikmunaja hõlrnaga. vili _ must mari, 8__l0 mm
läbimõõdus. Seemned lapikud, kergelt rreerjad, peenelt krobelise pinnaga,
l-1,5 mm laiad.
Õitseb juunist septembrirri.
Umbrohuna aedades, rühvelkultuurides, pra1ripaįkadel, teede ääres. Tüü
piline ruderaalįaim. Eglistab äsja kobestatud toitaineterikast niisket įnulda.
Eestis levinud kogu territooriumil, kuid lünkļikult. Võrdlemisi sage.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas ļeidub musta maavitsa kõikjal, kuid
Krimmis ja põhjalaiuse 60"-st põhja pool harva; Kaukaasias harva; LääneSiberi keskosas (Toboli ja lrtõši jõe jõgikonnas ja Altais); Ida-Siberis
arvatavasti tulnukana üksikutes rajoonides (Angara jõe jõgikonnas, Sajaanides ja lrl<utski ümbruses); Kesk-Aasias levinud peamiselt põhja_ ja
ja
lääneosas
- Araali-Kaspia Balhaši ümbruses ning väga harva (ainult
oaasides) Turkmeenias, Ķarakumi kõrbes ja Taškendi ümbruses. VäĮjas_
pool NSV Liitu Skandinaavia lõunapoolsetel aladel, Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaadel, Balkanil, Väike-Aasias, Iraanis, kohati ldaTurkestanis ja Indo-Himaalajas. Põhja_Ameerikas tulnukana naturaliseerunud. Üldiselt võib feda nimetaria kosnropoliidiks, kuna ta kergesti levib
ja kultuurformatsiooņides naturaļiseerub.
Majanduslik tähtsus. Ra|rva seas ja vanemas kirjanduses (Wiedeman,et
Weber, l. c.) levinud arvantus, et rnust nraavits on mürgine, ei ole tõestatud. on teada, et juba Vana_Kreekas kasva,tati teda köögiviljana. Hilisema_
tel aegadel oli įa toiduks eriti näljahäda puhul, Keskajal on musta maavitsa Lõuna-Euroopas kasvatatud köögiviljana ja 19. sajandist leidub
märkmeid selle kohta, et Kreeka talupojad on ta marju kui ka maapealsetd
rohelisi osi hinnanud maiuspalana. Marzelli (l' c.) andmeil on vene sõjavangid käesoleva sajandi algul Kesk-Saksamaal (Bernsburgis) söönud
valminud marju liitrite viisi, ilma eį see oleks põhjustanud ebasoovitavaid
tagajärgi. Pojarkova (l' c.) andmeil kasutatakse musta maavitsa marju
Uraalides ja Siberis ļteedisteks ja pirukateks, sest tooreļt pole nad maįts_
vad. Rahvameditsiinis on mahlaseks hõõrutud lehti pandud kompressina
põletus- ja muudele haavadele. Lõurra_Euroopas kuulub must maavįts
olitsinaalsete droogide hulka. Sugukonnale omaseid mürgiseid aļkaloide
_
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262. joon, Must rraavits (Solanwn nigrum\. (Orig.)

sisaldab minimaalsel lrulgal. Pearle soļatriini ļeidub, eriti rohelistes osade.s,
betamiini, saponiine ja parkaineid (viimaseid 7-10%, juurtes 4,5-6%1.
Teisenditest on meil põhiliselt levinud var. nigrunr. Harva võib siin_
seal kohata ka roheļiste või mustjasroheliste marjadega vormi (mõned
autorid on seda kirjelclanud nime aļl S. aįrįdescens Kostel.). Meie oludes
erineb ta põhitüübist (var. nigrum'ist) vaid vaĮminud marjade veidi heledama värvuse poolest ja seetõttu vaevaļt väärib käsitamist iseseisva lii_
gina. Iseseisvate taksoniterta ei ole siin käsitletud ka antotsüaanirohkeid
vorme, mille värvus nähtavasti kuivuse ja tugeva valguse toimeļ tumeļillaks įįle läheb' Seļline muutus haarab vaheļ ka kroorr,lehti, nris välispinnalt
muuįuvad ļiļlakaks või ļil1atriibuļiseks' (Intensiivselt värvrrnud vorme on'
kirjeldatud S. netnphitįcunt J. F' Gmel. nime all.)
2. aJantperekond Leptostemonum Dun. in DC. Prodr. l3 (ļ): 350. lB52.
_- Ühe- või rrritmeaastased rolrttaimed, vahel põõsacį. Leļ-red sulgjad vii
hõlmised. Õied üksiļ<ult, harvemini väheseõielistes õisiktttes; viimasel juhul
viljub ainuļt alumine õis; ülemised pi,kenenud õieraagudel, steriiļsed. Tai_
med sageli ogade ja täirtkarvadega. Alamperekond hõlnrab troopilistel ja
subtroopi,listel aladel kasvavaid liike.
Sellest alamperekonnast on meil
tuntud baklaŽaan
- SoĮanunt
meĮongena L., miļle viljadest valmis_
Latakse maitsvaid konserve. B ak|aŽaa-

ni

ļ<asvatatakse

įuttrina katse-

'Ī'airrr ogadega

ka meil katmikkul-

ja

kooliaedades.

või ilnra nendeta. Lehed munajad, pika rootsuga, tihedate tähtkarvade tõttu viltjad. Öied lilļad, kuni 2,5 cm läbimõõdus. Vili -_
kurļ<i meenutav munajas või piklik
mari, 25-30 cm pikk, varieeruva värvusega (valgest kuni tumepruuni
või rnustani) . Baklažaani kodunraa
on arvatavasti Indo-Himaalaja. Ühea

aastase ļ<uļtuurina kasvatatakse teda

soojemates kliirnavöötmetes kogu
nnaakeral.

* 6. Nokjas maavits
- Soįanunt
rostratum I Dun. Hist. Sol. 234. lBl3;.
b

263. joon. Nokjas maavits ļSoĮanurn ros
tratum): a
õitsev harrr (orig.)' ä
õis.

-

I
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rostratum (lad. k.)

-

-

Vilb. Eesti taim. ed. 2. 202. 1925;,
Marz. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur.
5 (a): 2586. 192?; Poj. in trI. URSS
22: 4l. 1955.
fĮac,leg KJIĮoBoBHĄ_

-

ur,rtž' (263. joon')

nokaga varustatud; rostrum
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nokk
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264. joon.

i

Nokja maavitsa (SoĮanum rostratum\ kunagine leiul<oht Eestis.

o. I(<llļakate, suurttseįt erinevatc ogadega ja tähtkarvadega kunį
60 cm kõrged harunenud taimed. Lehed 7-|0 cm pi,kad, kaheli_sulgļõlrised
või -sulgjagused, munajate rr.üritipuliste hõlmadega ja roodudei ogadega.
Õied 3-5-kaupa tipniisįes ebasarikates, hele_ kūni sidrunl<oļļased. Ķroon
2-3

cm läbimõõdus' ogadega varustatud munajate lrõlnradega tupp suu_
reneb viljumisel kuni 2,5_sentimeetrise läbirnõõcįuni. Emakakaeļ kõver"
tolmukatest pikem.

Õitseb juuįist septenibrirri.
Eelmise sajandi lõpust aļates iļrnub taim ootamatuļt siin_seal, eriti
Kesk-Euroopas, kuid mittepüsivalt. Ka meil liord Tallinna sadamast ļeitud
(264. joon.).

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa.osas tuįnukana lõunapoolsetes rajooni_
_- Musta mere ümbru.ses ja Volga alamjooksul, Kaukaa,sias' Kesk_
Euroopas levinud umbrohuna. Kodumaa
Põhja- ja Kesk_Ameerika.
desr

*7.

-

Unilook-maavits

2: 25. 1793; I]oj. in

9:397'

So[anunt sisgmbriifoį,įumI l-am' Tabl. encycl.
Fļ. UltSS 22: 42. lg55, in texiu; Wissjul. in iD"ir. yPCC.

Varep et Vilj. in Eesti taim. määr.426. 1966, in textu. Taimed
liaetud rohkete roostevärviliste ogadega, tähtkarvadega,
o.
milļe kiired suuruselt erinevad, ja näärmekarvadega' Vars lihtne või harunenud, l5-60 cm pil<k. Lehed üldkujult elliptilised, 3-l0 cm pikad, lihtvõi kaheli_sulglõhised, vahel sulgjagused. Suiglehekesed jämedalt hambu_

I

1960;

sĮsymbriif

alium ļlad.

k')

uniloogalehinel SįsųnĮlrįum .* unilook.
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265. joon. Unilook-maavits (Solanum sisgmbriifoĮium)' (orig.)

lise servaga, harvemini terved, l-3 cnr pikad, teritunud tipuga' Öisik külgmine, õisi l--4 või rohkem. Kroon korrapärane, 2,5-3 cm läbimõõdus,
sinakas, tähtja servisega. Toļmukad ühepikkused. Noort vilja ümbritseb
tupp, mis hiljem viieks hõlmaks paka{ab. Mari ere_kbllakaspunane.
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266. joon. Unilook_nraavitsa {SoĮununt sĮs11nüriĮfoĮltrrn) rratr.rralisatsioon Eestįs

Õitseb juuĮist septembrini.
Eestis kogutud |947. aaslaļ 'I'alļįnnast Mitšurini tän. aiast, kuhu ta
Tartu botaanikaaia vahenduseļ on sattunud ja mitu aastat esinenud (266.
joon.). (Vt' Viļb. in Eesti Loodus II, l (3): l72. 195B.)
Ü!dlevik. Kodumaa Lõuna-Ameerika. Kaasajal laialdaselt levinud ka Põhja-Ameerika lõunapoolsetel aladel. Käesoleva sajarrdi algusest
Kesk-Euroopas tuļnukana. Adventiivtaimena leitud ka NSV Liidus
(Ukrainas).

2.

pe.fekond tonrat _- Lgcopersįconļ
Mill. Gard. Dict. abridg. ed. 4. 1754,

Mill

Uheaastased, enamasti näärmekarvadega taimed. 1'roopikas esineb ka
ja mitmeaastasi, sageli puitunud variega poolpõõsaid. Varred püstiSed, tõusvad või ļamavad-roomavad. Lehed paaritusulgjad. Enam või
vähem vastakud sulglehekesed samal lelrel sageli kahesuguse suurusega.
Õied varrel ebasarikjais võnkõisiļruis, kollasecl, ratasjad. Tupp tugevas,ti
kooldunud hõlmadega, püsib ka viljadel. 1'oļmukaniidid väga lühikesed,
kinnituvad krooni neelus' Tolmukotid 1<ü1gmiselt kokku kasvanud, piklikud,
avanevad seesmiselt küljelt. Vilį -- lihakas mari, harilikult kahepesaline,
kultuurvormidel mitmepesaline. Somaatiļiste kromosoomide arv 2n_24.
Maavitsale lähedane perekond, sageli käsitļetakse neid koos. Tomatit
kahe-

l

Kreekakeelsetest sõnadest Įųcos *_ hunt, persicon

-*

persik"
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võimaldavad maavitsast eristada peamiselt kokkukasvanud tolniukad, mis
avanevad seespoolse lõhe kaudu.
Perokonda kuuļub ainult 7 ļiiki. Kodumaa * Lõurra-Anreerika. NSV
Liidus on tuntucļ 3 esindajat. Peale akļimatiseerunud ja mitrne,ti aretatud
hariliku tomati on introdutseerįtud Lgctlpersicon pimpineĮĮifoĮtum (Jusl.)
Miļļ. Lõunapoolsetes rajoonides esineb ta, samuti nagu L' peruuiunum (L.)
Miįl., tomatite koļlektsioonides ja põldudel. Kuļtuurtomati vääristamise
seisukohast on Į-.' pīmpine:ĮĮif oĮiuttt tähelepandav kui kiiresti valmivaie viljadega ja tomati-ruugehal1ituse (CĮadosporiu.m futautn Cooke) suhtes
irnmuunne liil<.

A l.

Frariļik tonrąt -* Lųcopersįcan escuĮentĮļrtx ' Mill. Gard. Dict. ed.
Gal' inLatv.f.i' 4: 1B4. 1959.- L' escuįentunssp.e|scuįentum
Prokh. in Fl. URSS 22:55' l955. _ SoįanumlųcopersicumL' (excl.
var. B.) Sp. Pl. ļ84. ļ753; Kiinge' Fļ. Es't-, Liv- u. Curl. 200. ĮBB2; Marz.
in Hegi, Iļļustr. l'-l. Mitt'-Eur. 5 (4): 26a7, |927. _- Touar' ry"ll'rypultü
B. no2. 1786, p. p.; P.

(uomn4op).

4.

Kuļtuuris kasvatatakse üheaastasena. Tugevasti harunenud, 40-.
į00 cm kõrged, näärme- ja lihtkarvadega kaetud taimecl. Varred algul püstised, hiljem lanravad. Lehed keskmiseļt l0--30 (40) cm pikad, įaia rootsuga, katkestunu1t paaritr-rsulgjac' hõlmised või sulglõhised. Suuremad'
5--Į0 cm pikad ja 2-5 cm laiad piklikrrrunajad sulglehekesed etramasti
rootsuga ja vaheldumisi istuvate terveservaiiste väiksematega. Õied kollased' 2--_2'5 cnr läbimõõdus, ratasjad, samuti kui tupp sügavalt lõhestunud
enamasti rohkem kui viieks hõlma.ks' Toļmukad, mida on kroonlehtedega
võrdseļ arvul, ümber emaltakaeļa keeglikujuliseks putkeks liitunud. Emakakaeļ toļmukaist pikem' suue peajas. Viļi --- ntari, 3-l0-pesaline, keskmiseļt 3-Į0 cm läbimõõdus, munajas kuni lamedalt ümar, valkjaskollane
kuni sarļakpunaĪ]e' Seemned kuni 3 mm pikad ja 2-2,5 mm laiad' veįdi
neerjad, lapikud, heļe-haļļikaskolļased, viltjaskarvased.
Õitseb juunist oktoobrirri.
Meil kogu territooriumi1 paJjude,sortidena kasvatatav rrii katnriļ<kultuurirra kui ka (ettekasvaiatLrlt) avamaal. Metsistub prahipaikadel, kuid ebapiisivalt. I(uļįuuris laiaļdasemaļt levinud alles viimastel aastal<ümnetel.
Üldlevik. Metsikuicl ļiike esineb Galäpagose saartel. Kultuurtornati
kodumaaks on Lõuna-Ameerika (Peruu ja Ekuador). Põhja-Ameerikas sai
ta köögiviljana tuirtuks alļes eurooplaste kaudu. Käesoleval ajal kultuuris
ļevinud kogu maailmas paras- ja soojemates vöötmetes, kuid osaļiselt või
täielikuļt katmikkuļtuurina ka küļmematel aladel'
lVĮajanduslik tälrtsus. Tonrat on viimastel aastakünrnetcl meie menüüs
küllaltki hinnatud, eriti värske köögiviljana. Toorestes viljades on üļe
90o/o vett, ļämmastikuühendeid kuni |,25/o, rasva kuni 0,33%, süsivesikuid
kuni 3,67o, lämmastikuta ekstraktiivairreid a,5/. ja sidrunhapet itlre 0,4/o.
Maavitsalisteļe omase solaniini sisaļdus roheļiste viljade kuivain.es on

I
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escuįentum (lad' k.)

sööd av

viljad aga ser1a ei]sisalda Seemnetes leidub ligemale
17/o rasva.
ĶirjandLrse arrdmeil introdutseeriti tomat l6, sajandil Ī{ispaaniasse ja
Inglismaale ku ltuurvbrmina
es c uĮentum v ar. e s c uĮent um,mida juba
varem kasvatasid peruulased.--_'ssp.
Taim o,li küļlaltki suurte l<ollaste või punasle
mi'tmepesaliste vaoliste viljadega. Euroopas ļevis
ta algul aegĮaselt, kohati
ilutaimena, sest sageli peeti vilju tervist kahjustavat.r,į.
įrtÄ l8. sajandil
hakati talļe kui köögiviljale rohļ<em tähelepänu p,;o.rĀa.]
Sordiaretuse lähtevormiks on vaolise viiJaga įomat. Aretuse
aigetappidel kasutati ka siledaviljalise ssp. gaĮeni, (Milļ.) Luckw.
teisendeid. Seile
alamliigi kodumaaks on Peruu įaar.o., ja Ekuador.'Euroopa lõunapool_
setes rajoonides csincb įa metsikrr vormina tomatipõldudcl
umbrohuna.
Käesolevaļ ajal kasvatatavate tomatisortide lähtevanĖ*riį, loetakse rrrõļe_
mat alamliiki.
5,26%, valminucį

2. alamtriibus Sarac:hįnae Baehni in Candolļea !0: 479. l943_l946;
Poj. in Fl. URSS 22:57' t955.
-- Ķroon lühikese putkega. Tolmukad avapikipraoga, lrarvemini tipust. Pärast õitsemlst sriureneb
19vad
tupp veidi.
Idu kõver

"u' 'o'r:"Į'rekond

kirbik
CapsicunlI L.
L. Sp. pl. 188. 1753.

-

. Põõsad või poolpõõsad terveservaliste lehtedega. Kroon sügavalt lõhestunud viieks hõļmaks. Toļmukad kinnituvad kroĮnl putkes.
Vili
pesaline vähemahlakas mari. Kromosoomide arv 2n-:24.
- kahe_
Peamiseļt ise_
tolmlejad.
Perekond sisaļdab 4 iidset kultuurliikį ja mõned väheuurįtud
metsikud
liigid, mille kodumaaks on Kesk- ja Lõuna-Ameerika. Troopilistel ja
sub_
troopilistel aļadeļ ļevinucl kultuurįaimena peaaeģu kõikjal.
Paprika (<türgi pipar>) _ CapsįcunL annu,m, L.Sp.Pl. l88.
ļ.
l753;
-Vilb.
Eesti
taim. ed. 2. 202' lg25; Marz. in Hegi, Illr-rstr. Fļ' Mitt._Eur.
^
5
Ģ): 2556' 1927; Poj. in Fļ. URSS 22: 57.1955.--- fIepeų

oeoųuotl. (267. joon.)
";r-;;;, ".
4' Kasvatatakse iiheaa.stase rohttaimena. Varred 20*50 cm kõrged,
harulised, paljad. L*..d
-piklikmunajad, terveserva.tised, rootsuga. Õied
üksikuļt, harvemini kahekaupa.
Trpp kellukjas, viie tįhiķe.e tipmegr.
Kroon.ļühikese putkega, ratasjas, vatģe voi kāllakas, harva lillakas.
Tol_
my!1ia viis, toļmukaniidid lilļad. ViļĪ * puhetunud, 5-15
cm pikkune
piklik mari, tipust ühepesaline, aluselt, kahc_ või kolmepesali""._viji;
įĮ'Į
nahkjas, läikiv, punane' kollakas, ļiļļa või peaaegu must.
Seemned*olļakas_
valged, lamecįacl, neerjad, kuni 5 mm plkäd, pJalt krobelised.
Õitseb juulis, augustis.
Üldlevik. Kodumaaks peetakse Kes,k_ ja Lõuna_Ameeriļ<at.
Kr-rltuuris

r capsa (lad. k.) mahuti, karp,
2 annuum (lad. k') -_ üheaastane..

kast
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267. joon. Paprika ļCapsicum annuum|
(orig'), ä _ vill.

a - noor

talnt

levinud paljude sortidena Soojemates kļiimavöötmetes peamiselt Euroopas,
Aasias, Ameerikas ning Lõuna_ ja lda_Aafrikas'
on paprika vilju meil juba möö_
, Majanduslik tähtsus] Rahvameditsiinis
._ seedehaiguste korral
d.unud sajandil kasutatud peamiselt viinaļeotisena
ļeevendamiseks välisja
valude
reumaatiliste
seespidis;lt, lihaste, kõõļusie
pidiielt. Jahvatatult kasutataįse 'lihatoitude maitsestamiseks ja tükkidena
kurkide soolamisel. Viimastel aastakümnetel tarvitatakse'konserveeritud
viljakesti (<kaunu>) sa.ļatina. A. Pojarkova (l. c.) märgib, et vitāmiinide
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sisaļdusolt on paprika köögiviljade hulgas esikohal. l00 g viljakesta kuiv_
substantsi sisäldab magusatel viljadel kuni 270 nng ja įiķ"dut.t viljadel
kuni 380 mg C-vitamiini. Peale selle sisaldavad ųilįke.tra .oįįį.tiĮ;;;:
tiini,
ja paĮmiiiinhapet. Terava maitse pQhjustab alkaloiditaoline
-sidrunkapsitsiin
(CreHgeNog), mida vi,ljakestad.. i.iarn 0,2-.0,8%, olene;
ąine
valt qordist,' Seemnetes kapsitsiin puudub, kuid nad sisaļdavad rohkestl
õli (kuni 28%)' Mürgistest alkaloididest esineb viljades minimaalsel hul.
gal solaniini ja koniini, mis ei muuda neid tarvitamiskõlbmatuks. Tööstusliku toorainena sobivad viljakestad punase värvaine tootmiseks. Lõunapoolsetel aladel on paprika köögiviljana kohati väga levinud ja hinnatuc,
eriti magusamaitselised (peamiselt roheliste viljadega) sordid. Kibedamaitseļisi vilju kasutatakse jahvatatult lisandinā raįvusioitudes' Leiab
kasutamist ka likööritööstuses.
Paprika on väga vormirohke; selle tõttu on osa autoreid selle kotlek_
tiivliigi piires eraldanud ligemale 90 pisiliiki, arvestamata liigisiseseid
tal<soneid. Kuna ta on meil levinud ja tuntud vaid aretussordina, šii. kasitletakse teda siin kollektiivļiigina.
3. aĮamtriibus PhgsaĮidinae Baehni in Candolle a t0: 479. l943-l946;
Poj. in Fl. URSS 22:62.19b5. _- Tormukad avanevad pikipraoga. viljumise
ajal suuretreb tupp tugevasti ja sageli ümbritseb viliä täielikult.

4'

perekond füüsal
PhgsaĮis t L.
- t75A.
L. Sp, Pl. 182.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed. Lehed terved või hõļmised. Õied
üksikult. Kroon viie hõlmaga, ratasjas või kellukjas, valge, kollane või liļla.
Toļmukaid 5.
figimik kahepesaline. Vili _ mari.
Perekond sisaldab ligemaĮe l20 subtroopilist ja troopilist ļiiki, rrris on
'levinud
enamikus
Ķesk_ ia Lõuna_Ameerikas, osa liike aga Aasias ja
Lõuna-Euroopas. Viirnasel ajal on mõned neist äratanud laiemat tähele_
panu marjakultuurina sordiaretuses.
Perekonna tüüpliik on PhgsaĮis aĮkekengi L.

EEsTts KASVATATAVATE LttKIDE MÄÄRAMtsE TABEL
ļ. Taimed paljad või hõredalt karvased .
2
Taim tihedalt karvadega kaetud .
4
2. Mitmeaastased taimed. Õied määrdunudvalged' Viljatupp
oranžpunane

3.

l

l.

Harilik füüsal

*

PhgsaĮis aĮkekengi L'

Üheaastased taimed' Õiecl kahvatu_ kuni erekollased. Viljatupp rohekas
või kollakas
3
Õied erekolļased, lilla neeluga. Viljatupp rohekas, l0 punaka rooga
2" Mehhiko fįiüsal
- PhųsaĮis Įxocarpa Brot. ex Hornem.
phgsaĮis (kr. k.)

_

põis, kolb.

843

Õied kahvatukoļlasecį, purpuri'laiguļise neeļuga. Viljatupp kollakas_
roheline, viie eenduva rooga. Lehed vahel hõredalt, roodudel tiheda_
malt karvased
3. Maasikafüüsal __ Phųsalis pubescens L'

4.

Üheaastased taimed ļamavate või tõusvate vartega. Õied 6_l0 mm'
ļäbimõõdus
3. Maasikafüüsal _ PhųsaĮis pubescens L.

Püsikud tõusvate või püstiste vartega. Õied kuni 2 cm läbimõõdus
4. Peruu lüüsal _ Phgsalis peruaiana L'

Phųsalis aĮkekengit L' Sp' Pl'
Vilb. Eesti taim. ed.9.
(1):
1847-1849;
ls6.
ļ83. 1753; Led. Fl. Ross.3
(a):2580.
1927; Poj. in
20l. 1925; Marz. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur.5
joon')
(268'
Fl' URSS 22: 64. 1955. -_ Ongaluc o6uķuoņenulrži'
4. Taimed roomavate maa_aļuste risoomidega. Varred püstised, 25_.
50 (l00) cm kõrged, lihtsad või ülenrises oSaS harunenud, nürikandili.red,
tipuosas ļühikarvased. Lehecl 4_l5 cm pikad, labast lühema rootsuga,
äraspidimur-rajad või peaaegu kolmnur'ksed, tipust enamasti pikalt terittr_
nud, rootsuļe lühidaļt laskuvad, hõredate Įįihiļ<este ļihtkarvadega, lainj;t
või ebaselgelt hambrrļise Selvaga. Õied üksikult ļehtede kaenlas, lühikestel
allapoole kooļdunud raagudel. Tupp kellukjas, nõrgalt karvane, krooni puĮ_
kest lühem, viie teritunud tipmega, viljumise ajal paisub vilja ürnbritsevaks
ümmarguseks erepunaseks ' põieks pikkusega 4-6 cm. Kroon kuni 2 cnt
1äbimõõįus, ratasjas-kellukjas, ieravatipuliste kolmnurksete hõlmadega,
määrdunud_ või rohekasvalge.'Emakasuue roheline. Viii - kerajas, läikiv
oranžpunane kahepesaļine mari, 2,5-4,5 cm läbimõõdus. Endokarp sisaldab aivuļ<alt ļ<ivisrakke. Seemned l--l,75 mm laiad, neerjad, kollakasval_
ged, võrkja pinnaga. 'I'aim on soojanõudlik ja kaltsiĪiilne. Putuktolmleja,
'įuicl toļmukāniidid, mis õie puhkemisel on emakakaeļast ļühemad, pikene_
vad õitsemise ajal, nįi et tolmukotid ulatuvad emakasuudmeni ja on või_
ma1ik ka isetolmlenline. Põisjas vili soodustab anemohoorset levikut, kuid
seemned levivarl ka endosoiliseļt lindude vahenduseļ'
Õitseb juunist augustini.
Eestis kasvatati aedades juba käesoleva sajandi algul (võib-olla ka
'varem). Viimasel ajal kasvatatakse peamiselt kooļi- ja katseaedades, har_
vemini koduaedadei. M.i" kļiimas on võimalik isekülv varisenud viljadest'
Pāljundada saab seemnetest ja pungadega risoomiosadest'
Üldlevik. NSV Liidu lõuna- ja läänepoolsetel aļadel Dnepri ülemjoolt_
sust kuni Musta mere rannikuni, Kaukaasias, Kesk-Aasias. Vahemeremae'
.del, Balkanil ja Väike-Aasias. Kesk' ja atlantilises Euroopas kohaii
võrdļemisi laiaļdaselt levinud, kuid ta indigeensus seaļ on kaheļdav' Tulnukana levinud Skandinaavia lõunaosas, samuti ka Põhja'Ameerikas, kus
ta kohati on metsistunud.

A t. tlarilik füüsal (juudikil'ss)

I
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aĮkekengi (araabįa k')

_

tuletatud taįme kreekakeelsest nimest aĮįkakabos

268. joon. Hariliku füüsali (P&gsalĮs aĮkekengi) haru õie ja viljaga. (orig.)

-3õ Eestļ NŠv fļoora

Majanduslik tähtsus. Meil on harilikku füüsalit seni kasvatatud peamiseļt dekoratiivtaimena erepunaste põisjate viljade tõttu, mis kaunitena
säilivad ka talvel; on hea materjal pärgadeks, vaateakende ja eluruumide
dekoratsiooniks. Maguskibedad marjad sisaldavad sidrunhapet ja suhkrut,
solaniini vaid jälgedena; .neid võib toorelt süüa ja toidu valmistamisel'
kasutada. Tupp sisaldab amorfset mõruainet füsaliini. Lõunapoolsetel aladei on marju kasutatud rahvameditsiinis diureetilise vahendina, valuvaigistina, verejoo,ksu sulgemiseks, podagra, reuma ja kollatõve raviks.

A2.

Mehhiko füüsal (nrehhiko <tomat>)
PhgsaĮis ixocarpa ļ Brot-ex Hornem. Hort. hafn. Suppl. 26. l8lg; Poj. in Fl. URSS 22: 68. 1955;
Vilj. in Eesti taim. määr. 427' 1966.
- Ph' aequata Jacq. fil. ex Nees in,
Linnaea 6: 47a. 183l.
@ilgaĮüc x.leüxonno4uLlü (uexcuragcķuI:t ņomar)o. Varred 50_l00 cm kõrged, tugevasti harunenud, no'orelt enamastį:
harali karvadega, vanemaļt paljad. Lehed 3-6 (l0) cm pikad, viltuse aļusega, tipus teritunud, ebakorrapä.raselt saagja või įügaldunud, harvemini"
terve servaga, piklik- või kolmnurkjas-munajad, paljad või roodudel hõre_
dalt karvased. Kroon l,5 cm läbimõõdus, lühikese putkega, lamelehierjas,.
erekolļane, lilla neeluga. Tupp laikellukjas, kolmnurksete tipmetega, lidus
karvadega, viljumisel suureneb marja r.imbritsevaks munajaks rohekaks.
kümne purpurse rooga põieks pikkusega 3-3,5 om. Mari l*_3 (5) cm läbi_
mõõdus, helekollane, rohekas või ļillakas.
Oitseb juunist oktoobrini.
Eestisse on introdutseeritud jahedamatele kļiimavöötmetele kohandatud]
kultuursorte. Kasvatatakse uudse perspektiivse marjakultuurina katsemajandites ja kooliaedades. Seni vähe levinud.
Üldlevik. Kodumaine Mehhikos ja Põhja-Ameerika lõunaosas, kust on
peaaegu kõikide nlaailmajagude soojematesse kliimavöötmetesse introdutseeritud. NSV Liidus on .ta l926. aastast aļates katsemajandites aretamiseĮ
külmakindluse, saagikuse ja marjade kvaliteedi tõstmise eesmärgil.
Majanduslik tähtsus. Marjad sisaļdavad kuni g0/o vett. Kuivaines leidub suhkruid, orgaanilisi happeid, park- ja pektiinaineid ning C-vitamiini.
Marju tarvitatakse toiduks toorena, toitude ,lisandina, marineerituļt, soolatuļt, keediseflā; 1Ī1ārffielaadina, sukaadina.

Maasikafüüsal _ PhgsaĮis pubescens, L' Sp. Pl. lB3. 1753; Poj.
in Fl' URSS 22:69' 1955; Viļj. in Eesti taim' määr.427. |966.
- Ph. hįrsutaDun' in DC. Prodr. 13 (l):445. IB52,
QųeanĀc flyU]LIcTbIü (eervran-

A 3.

Ha.ļHslIž

o.

rouar). (269. joon.)
Varred 50-l00 cm kõrged, enamasti tihedalt' vahel hõredalt kar-

2,5-10 cm pikad, munajad, alusel
sageli viltused, tipust teritunud, Servas ebakorrapäraseļt üksikute terava_
tipuliste hammastega, harvemini terve Servaga, valgete, sageli võrdlemisį
vased, harunenud, sageli lillakad. Lehed

1 ixo- (kr. k.)
-viljaline.
liimi-, carpus (lad. k.)
- kleep-,
2 pubescek.s (lad.
pehme, pehmekarvane.
k.)

-
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269. ioon. Maasikafūüsali (PhgsaĮis pubescens\ harrr, õienuppude

'

(Orig')

ja

viljadega.

tihedate karvadega või karvad ainult roodudel. oierl üksikult lühikestel
raagudel. Kroon 6_.10 mm läbimõõdus, lehterjas, lameda servisega, kahvatukollane' purpuritäpilise neeluga. Tupp kellukjas, piklike tipmetega,
tihedate harali karvadega, viljumisel suureneb marja ümbritsevaks kilejaks udekarvaseks, viie eenduva rooga kooniliseks, kollakasroheliseks
põieks läbimõõduga 2-3 cm. Mari l0-l5 (20) mm läbimõõdus, kollakas,
rohekas või liļlakas, nlaasika lõhnaga.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis on maasikafüüsalit kooliaedades kasvatatud juba paarkümmend
aastat. Lavas ettekasvatatult annab võrdlemisi head saaki. Meil on ta
(varavalmivad sordid) perspektiivse marjakultuurina katsetamisel.
Üldlevik. Kodumaa
Lõuna-Ameerika ja Põhja-Ameerika lõunaosa;
Euroopasse sisse toodud. Kasvatatakse NSV Liidu Euroopa-oSa lõunapool.
setes rajoonides ja Kaug-Idas.
Majanduslil< tähtsus. Valmimata marjad on nõrgalt kartuli maitsega,
valminult magusad. Kuivaine sisaldab kuni 30/o suhkruid, ile l/o orgaani-

35*
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happeid ja rohkesti C'vįtamiini. Kasutatakse keedise, sukaadi ja
nalivka valmistamiseks. Lõunapoolsetes rajoonides (Ukraina) on'marja'
saak sageli üle l0 t/ha.

lisi

Peruu füüsal * PhgsaĮis peruaiana I L' Sp. Pl. ed. 2. 2: |'670'
|763; Marz. in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a): 2579' |927, in textu; Poj.
Ph. pube'
in Fl. URSS 22:70' l955; Vilj. in Eesti taim. määr. 42B. 1966.
scens R. Bfown, Prodr. Fl. Nov. Holl. l: 447.l9l0.
- @t{sanzc nepyaucxņü
(nepyaHcxan orzurĖn).
4. Taimed kaetud hallikate tihedate lühikeste haraļi karvadega. Var'
red kuni 100 cm kõrged, nurkjalt-looklevalt püstised, lihtsad või nõrgalt
harunenud. Lehed kuni l5 cm pikad, munajassüdaj'ad, tipust käändunud ja
pikalt teritunud, servades pügaldunud vöi ebakorrapäraselt üksįkute tera_
vate hammastega. Kroon kuni 2 cm ļäbimõõdus, määrdunudkollane, neelus
viis lillat ļaiku. Toļmukad lillad. Tupp kellukjas, 7--9 mm pikk' piklike hõl_
madega, viljumise ajal paisub rohekaks karvaseks põisjaks, tipus teravate
hammastega keraks läbimõõduga kuni 4,5 cm. Mari l0-l5 mm läbimõõdus, kollane, aromaatne.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis introdutseerituna katsemajandites ja kooliaedades. Viimasel ajal
katsetamisel perspekiiivse marjakultuurina.
Üldlevik. Kodumaa -_ PeruĮl, Boļįivia. Kultuuris kasvatatakse peaaegu
kõikjal troopilistel ja subtroopiļisteļ a1adel. NSV Liitu introdutseeritud;
üle kümne aasta kuļtiveeritakse ja katsetatakse Ukrainas, Moldaavias,
Krimmis, Kaukaasias ja Kesk-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Marjad on maitsvad nii toorelt, kuivatatult kui
ka keedisena. Sobivad veini valmistamiseks.
2. triibus Atropeae Reichenb. in Mössļ. Handb. 1:39. lB27; Poj. in Fl.
URSS 22: 7l. l955.
Kroon aktiiroimorĪne, vahel sügotnorfne. Tolmukaįd
harįlikult 5, harva 4. Vili _ mahļakas või kuiv mari või kupar, harvemįni
ļuuvili. Idu enamasti sirge, harva kõver.
l. alamtriibus Atropinae Dun. in DC. Prodr. 13 (1): 5. 1852; Poj. in
Fļ. URSS 22: 7l. 1955.
Kroon putkjas või kellukjas. Vįli __ mari. Idu
poolkerajas, tugevalt lookjas või spiraalne.

A 4.

5. perekond belladonna - Atropa2
L. Sp. Pl. l8l. 1753.

L.

Mitmeaastased rohttaimed. Lehed terveservalised. Öied üksikult. Kroon
putkjas_kellukjas. Tupp sügavalt lõhestunud viieks hõlmaks, pärast õitscmist veidi suurenev. Tolmukaniidid kinnitunud krooni putke alusel, kõver_

t

perurlĮana (lad. k.)

*

Peruus kasvav, Peruust pārinev.

_ inimese eluniite lābilõikav saa'
taime
mürgisust.
tähistab
miitoloogias.
Nimetus
tusejumalanna kreeka
2 atropos (kr. k.)
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_

muutumatu, igavene; Atropos

dunud.

viļi -*

kerajas mahļakas mari' Seemned arvukad, väikesed, kro-

belise pinnaga.
perįķondā loetakse 3 või 4 ļiiki, mis on ļevinud Euraasias, peamiseit
Vahemere ja Musta mere ümbruses, ja üks ļiik Kesk-Aasias.
Perekonna tüüpliik on Atropa beįļadonna'!-'
t L. Sp'
A t. Must belladonna (karumustikas) * Atropa belĮadonna
pt.Īr. l753; Led. F1. Ross.3 (l): l90. lB47-lB49, p. p.; Į(linge, Fl. Est_,
Liv- u. Curl. 202. 1BB2; Vilb. Eesti taim. ed' 2.20l. |9Ž5; Marz. in Hegi,
Ilļustr. Fl, Mitt.-Eur. 5 (4): 2566. 1927; Poi' in Fl. ĮJRSS 22: 72. |95-o;
Bumb. in Latv' fl.4: lBB. 1959. _- Kpacaera 6e.nlaĀogga' (270. joon.)
mitmevarreliseks. Var4. Risoom jäme, ruļjas, haruneb juurekaelast
harunenud, peąmipüstised,
punakaslillakad,
red'0,5-l m kõrged, sageli
Lehed vasnäärmekarvased'
tihedaļt
selt tipuosas hajuialt kuni võrdlemisi
l5 cnr
(kuni
Suurem
pikk),'eine
takud, paaris üks leht väiksem (kuni 7 cm
või
teritunud
pikk)' munajad kuni elliptilised, aluseļ veidi laskuvad, tipus
įerrvad, enam või vähem tihedate istuvate näärmetega. Õred üksikr-rļt,
näivaļt lehekaenaldes, näärmekarvasteļ raagudel, iongus' Tupp viie
munaj]a, tipust teritunud hõlmaga, pärast õitsemist veidi suurenev. Kroonputkjās_keīlukjas, 2,5_.3'l cm läbimõõdus, väljast pruunikaslilla, seest
määidunudkoLļane pufpurpunaste roodudega. Servis viie ümardunud, veidi
tagasikäändunud rrātmäga. Tolmukaid 5; toļmukaniidid kõverdunud, alusel
karvased. Emakasuue kahehõlmaline, rohekas; sigimik kahepesaline, munajas,'arvukate seemnealgmetega. Mari vaļminult kerajas, l,5-2 cm läbi_
.õõdr.,.must, läikiv' lilļa mahlaga. Seermned neerjad kuni munajad, krobelise pinnaga. Idu kõver. Isetolmleja. Levib endosoiliseli. Seemned vaja_
vad idanemiseks valgust ning idanevad aeglaselt, enamasti alles järgmisei
aastaį pärast külvi. Paljundatakse seemnete ja maa-aluste c'sadega'
Õitseb juunis, juulis.
Eestis kultiveeritakse ravimtaimena. 1'untud juba möödunud sajandist,
kuid vähe ļevinud. Metsistub harva ja ebapüsivalt. Vajab huumusrikast
rirulda.

Üldlevik. Looduslikud kasvukohad laialehistes metsades - metsalagendikeļ, raiesmikeļ, võsastikes niisketel huumusrįkka pinnasega päikesepaistelistel kohtadeļ. NSV Liidu Euroopa-osas Krirnmis ja Ülem-Dnepri aladel'
Kesk- ja atiantilises Euroopas, Valremeremaadel, Balkaniļ, Väike_Aasias,
Põhja_Āafrikas. Euroopas kasva,tatakse sageli põhjalaiuse 60'_st põhja
pool, Põlrja-Ameeriļ<as kõikjal.
iVĮajarrduslik tähtsus. Taime ĻįįĻ mlaapealsed osad sisaldavad hüostsüamiini, miļļest vaļmistatakse meditsiinis hinnatud atropiini. Lehtedes leidub
veel glükoalkaloidi skopoliini, magneesittmi- ja ammooniumisoolasid, sal_
peetrit, asparagiini jne. Väärtuslike aļkaloidide huļk taimes oļeneb kasvu_
kohast, taime vattusest, droogi kogumise ajast'ļa väetistest ning kõigub
0,47_0,63% piires (Marzell, l. c.). A. Pojarkova (l. c.) andmeil on üldine

Į

beįįa donna (itaa\ia k.) *_ kaunis nainė' Marjade mahla kasutati mingina ja pupil-

ļide laiendamiseks.
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270. joon.

Must belladonna (Atropa beĮladonna): a _ haru õie ja viljadega (orig)
&
- laįalilaotatud õis, c - vįli koos tupega, d -_ vilia ristlõige.

,

alkaloidide .sįsaldus koos lįsanditega 4-6/o. Lõunapoolsetel aļadel suitse:tatakse 1ehtedest vaĮmistatud sigarette astma raviks' Inimorganismile
AuSi_
,mõjub must beļladonna mürgiselt, enan-rikuļe loomadeļe aga mitte.
ļäikivaks.
muutuks
,riaļ söödetaļ<se teda härgadele, et karv
Vanasti valmistati mustast belļadonnast nn. <<nõiasalvi>. Tainres leiduvad alkaloidid on tserebraalse toimega - kutsuvad esile ilusaid nägemusi
ja jocrbumust. Eriti vaesemates rahvaļ<ihtides on teda ļ<asutatud välispidi'
.seļt odava joovastusvahendina.
Tartu Riiķtiķu Üļikooli farmakognoosia.kateedri andmetel on pinnase
:suhtes nõudlik must belladonna osuturrud Eestis võrdlemisi küļmaõrnaks'
Katsepõlciudel taļvitus keskmise|t 60% taįmį'

(;. perekond taralõng
Lųciun ļ L'
L. Sp. Pl. ļ91. 1753.

Sageli asteldega varustatud põõsad. Lehed terveservalised, asetsevad
varrel vahelduvalt, vahel kimpudena. Õietuped 2 või 3 lrõlma või hambaga'
viljumisel ei suurene. Kroon putkjas või kellukjas_lehterjas, lanreda 4_ või
.S-ūõlmalise servisega. Toļmukaįd 4 või 5, vaheļduvalt ļirooni hõlmadega'
Toļmukotid avanevad piki õmblust. Sigirrrrik kahepesaĮine, rohkete Seemne_
aigmetega. Viļi _ kerā1as või piklik mahļakas mari, harvemini luuvili.
Perekond ,koosneb ligemale l00 liigist, mis on ļevinud kogu 'maakeral
parasvööt,mes, subtroopilistel ja troopilistel aļadel. Kõige enam ļiike kasvab Lõuna_Ameerikas. NSV Liidus esineb spontaanselt 5 liiki, introdutsee_
;ritud on 6 liiki. Eestis kasvatatakse kaht liiki (neist üht harva).
l. Lehed süstjad või nru.trajassüst.jad, laiem koht lehe keskeļ (27lļ. joon.,
c), hallikašroheļised. Võrsed asteldega. Krooni'putl< servise hõļmadest
pikenr. Marjad oranŽid
1. Harilik taralõng - Lųciwn haĮinti|oĮiun Mill'
joorr',
Lehed ronrbjas_ või munajassüstjacl, laiem l<oht lehe aiusel (271.
servise
putk
asteļdgia.
Krooni
ä), puhasroheļised. Võrsed enarnas,ti
hõļmadest ļühem. Marjad sarlakpunased
2' Hiina taralõng Lųcium cltįnense MiĮl'

-

1. Harilik taralõng - Lgciunt haĮimifoĮium2 MiĮļ. Gard. Dict' ed' 8.
no6. 1768; Schneid. Handb. Laubholzk.2:611. l9l2; Vilb. Eesti taim. ed.2.
90l. 1925; Marz. in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (a):2563, 1927; Bumb' in
L. barbarun L. Sp. Pl. l92. 1753, p. p.; Led. Fl.
Latv. fļ. 4: ļB9. 1959.
Ross.3 (l): l90. 1847_1849; Poj.in Fl. URSS 22:82. 1955. - Įepeaa
oõHxHoseHHarļ. (27l. joon', a; 272. joon.)
l

I Ilakįott

(kr. k.)

-- mingi

asteldega põõsa (arvatavasti Rhamn'us) nimetus' Dioskorį-

.dese andmeiļ Väike_Aasia ,nuākohu iärgi, kus kasvab rohkesti seļļiseid põõsaid.

2 Lehed sarnanevad soolakustepis kasvava libļikõieļise põõsa HalĮrnadendron'

haĮo'

,dendron lehtedega.
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27l. joon. Taralõngade

cĮum) lehed: a
mifoĮium,

_ L.

b _ L'

(Lg.
haĮį.-

chįnense.

272. ioon. Harilik taralõng (Lgcium haĮimifotĮum\
a _ õitsev võrse (orig.), į _ tolmukas'

'

12. Enamasii torkavate asteldega, tugevalt oltsised, kuni 2,5 (3) m
kõrged põõsad. oksad peened, painduvad, paljad. Lehed 2-.Į5,m,m laiad,
vahelduvad, sageli ligistikku ja näivalt kinrpudena, eritteva suurusega'
elliptilised või piklikud, laiem rkoht enamasti laba keskel, alun-iiselt pinnalt
hallikasrohelised, nüri või teritunud tipuga ja kiilja alusega, įerveservalised, veidi liha,kad. Õi.ed üksįkult või 2_6-kaupa ļehekaenlaist väljuvatel
5-l5 nrm pikkrrstel õieraagudel' mis tupe alusel on jä,menenud. Tupp kellukjas, 2 või 3 erisuguse lrõlmaga, harva 4 või 5 hambaga. Kroon kuni
13 mnr pi,kk, lehterjas. Ķrooni putk servisest pikem, alu.se poole ahenev.
Servis lõhenenud viieks hõl'maks, mis sageli on Įühiripsmelise Servagar
roosa või heļe-ļiļlakaSroosa' tumedamate roodudega neeļu ļähedal. Tolmukaniidid nrugulja1Į paksenenud karvase a1usega, kinnitunrrd enamvähem putke keskel, erineva pikkusega' Vili - munajas või piklik punane
mari, B-lB nrnr pikkun,e' Seemned kuni 3 mm pikad, pr'uunikaskoļlased,
iimarneerj

acĮ'

Õitseb juunist arrgr-r,stini.
Kasvab parl<ides ja elamute ümbruses. E,estisse kunagi ilupõõsarra sisse
toodud ja kohastunud. Meil leidub teda Tallinnas, Tartus, Saaremaal jm"
Metsistub harva.
Ülcllevik. Pärineb arvatavasti Hiiria'st. Mõned autorid peavad ta ürgkodumaaks Vahemeremaid, kus ta on ļaiaļdaselt levinud. Ilupõõsana ja
kohati rtetsistunuļį leidub hariļikku taralõrrga kogu Euraasias, r,älja arvatud põhjaalad.
Majanduslik tähtsus. Marzeļli järgi (l. c.) sisaldavad ļrariliku tara.
lõnga lehed amiidi ļütsiini, rnis on idei-rtne betaiiniga (CsH1rNo:). oļetatavasti leidub lel-rtedes ka müdriaatiļise toįmega tropeiini.
Kirjanduse andnteįl (Marzell, l. c') on Euroopa põhjapoolseįel aladel
(Kesk-Euroopa l<aasa arvatud) aedades levinud peanriselt L. haĮimif oĮiunl
var. įanceoįatum (Pois.) Schneid., miļļel on kitsad lelred ja piklil<ud rnarjad. Tüüpilist var. halinifoĮiullz'i (samas: tolmukaniietid paljad, iseseisev
areaal Vahemeremaadel) meil ei esiue, kuigi paljud autorid identifitseerivad teda hariļiku taralõngaga. Vastavalt eeltoodule l<asvab Eestis L. haļįmifoĮium var' ĮanceoĮatum.
Lųciuni chįnense ļ Mill. Gard. Dict. ed. B. n" 5.
176B; Schneid. Handb. Laubholzk. 2:611. 1912; Poj. in Fl. URSS 22:83.
l955, in textu; Vesl<i et Niine, Ilupuud ja -põõsad 65. l96l; Rodion. in
(Moench) Dipp. in
.Įep. ut rycr. CCCP 6: l02. l,962.
- L. rhombifoĮium
Dosch et Scriba, Excursionsfl. Grossl-r. I-Įess. ed.3.2lB' 1BB8; Marz. in Fiegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a): 2565. 1927. la'smįnoįdes rhombifoĮium
Moench, Meth. 470. |794.
Įepesa ķuraücķag. (27Į' joon., b)
-valkjashallide,
pikkade
Peente
rippuvate või mahapaindunud
h.
oksiega L"-2 m kõrgune põõsas, mõnikord ļühikeste asteldega. Lehed munajasrombjad või munajaspiklikud, 3-B cm pikad, l-3 cm laiad, aluse poole
järsult rootsuks ahenevad, laiem koht lehe aluseļ. Õied ena,nrasti üksikuļt

Ą

}liina taralõng

chinense

-

--

Sįnense (lacl. k.)

-

hiina, Hiinasi pārinev'
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lehtede kaenļas. Kroon keskmiselt l cm läbimõõdus, violetjaspuirane,.ltõlmad valgete laikudega, neelus tumedamad rood, putk kahva'tu, servise
hõlmadest lühenr. Tolmukad neelust väljaulatuvad. Emakasuue peajas;
sigimik kahepesaline. Vili
- piklik sarlakpunane mari, 1-2 cm pikkune.
Õitseb juulist sügiseni.
Kasvab kehvemal liivasel ja kruusagel pinnasel. Talub ka poolvarju.
Meil vahel ļ<ülmaõrn. Eestis leidub õige harva üksikute ilupõõsastena
aedades ja dendraariumides (Tallinnas, Tartus, Järvseljal).
Üldlevik. NSV Liidus seni teada vaid Euroopa-osas üksikutes parkides
ja aedades, peamiselt Balti vabariikides. Dekoratiivpõõsana kasvata,takse
Põhja-Hiina ja Mandžuuria, arvatavasti ka
Kesk-EurooPas. Kodumaa

-

Ja apan.

Hgoscganünge Dun. in DC. Prodr. 13 (l):7. |B52; Po'i'
Kroon putkjas või lehterjas, mõnikord sügol<upar. Idu kõver või spiraalne.

2. alamtriibus

in Fļ. URSS 22: 86. l955.

morfne'

Viļi *

7.

perekond pöörirohi |
L.
- Hųoscųamus2
1753.
L. Sp. Pl. 179.

Ühe- või kaheaastased püstised, enamasti karvased rohttaimed (välismaiseid ļiike on ka mitmeaastasi ja lamavaid). Lehed terved, hõlmised või
sulglõhised. Õisik lehis'įunud, kobarjas või tähkjas, viljumise ajal tugevasti pikenev. Tupp aĮuseļ vilja ümbritsev, tipuosas viljast eemaļehoiduv,
välispinnal roodudega. Tolmukad fertiilsed. Vili
- avaneva'kaanekesega
kupar. Seemned rohkearvulised, väikesed, krobelised.
Perekond hõlmab ligemale 20 liiki, mis on levinud Kanaari saartel ja
Indias. Paar ruderaalset liiki on,levinud kogu Euroopas ja Siberist Jaapanini. Tüüpliik on Hųoscųamus niger L.
1. Üheaastased' terveservaliste või madalaļt lõhestunud kollakate lehiteclega taimed. Juur puitunud, lihtne
2. Bötimi pöörirohi
Hgoscųamus bohemįcus'F. W. Schmidt

-

Ķaheaastased, ettamasti sulglõhiste lelrtedega,taimed. Juur harunenud
tugeva juurekaelaga
ļ. Koera-pöiirirohi Hųoscgarnus niger L.

-

1. Koera-pöörirohi
niger, L. Sp. Pl. l79. l7õ3; Wied.
- Hųoscgarnus
,et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 123. 1852; Marz. in Hegi,
Ilļustr. Irl. Mitt'-Eur. 5 (4) : 2574. 1927; P'oj. in Fl. URSS 22: 93. 1955;
Bumb. in Latv, fl. 4: l90' 1959. * Bgtega įļepHafl. (273. ja 274. joon.)
t']r. Taimed ebameeļdiva lõhnaga, kaetud pikemate kĮeepuvate näärme_
karvadega ja lühema,te kahe_ lcuni neljarakuliste lihtkarvatlega. Juur liha_

l

Errdise eestikeelse nimega <koerapöörirohi>.

2 Ķreekakeelsetest sõnadest hgs, hųos *. siga, kgamos -- uba; seįļe taįrne

Dioskoridesel.

3 nĮger (lad. k.)

5&

-

must.

nįmctus

b

ļ,

a
r: * varre aļu_
273. joott. Koera-pötirirohi (Hųtlscganus niger): a ja b
- õitsevad harrrd,
mine osa juurega. (Orig.)

t)

U

d

e

a

274' joon. Koera-pöörirohi (Hgoscgarnus n'iger):
avatrrcl trrpega,

c 'seeme. d -

rr -- viljuv haru . (orig.), Ö _* vili

Scenlne pikilõige,

c *- vilja alrrmise osa ristlõige.

kas, põikivaoline, harunenud; juurekael jänrerrenud. Varred 20-į00

cm

kõrged, püstised, nürikandiļised, Lehed piklikmunajad, sulgjalt ļõhestrrnud
4_5 teravatipuliseks hõlmaks, ļihakad, ,trallikasrohelised, alumised rootsuga, ülemised pooleldi varreümbrised. Tupp kelltrkjas, viie teravatipulise
koļmnurkse hõlmaga, suureneb pärast õitsemist. oied istuvad, algul keerisena varte tipus, hiljem kasvab õisiku teig kuni 60 cm pikkuseks ja õisik
muutub ühekülgseks. Kroon 3-4 cm pikk, kellukjas, veidi korrapäratrr,
väljast karvatre, määrdunudkollane ļillade võrkjate roodudega, punalilla
neeluga. Tolmukaict 5, nendest 3 pikemat ulatuvad neelust väĮja. Toļmukapea liĮla, toļmukaniidid aļuseļ karvased. Sigimik paljas, emakakael alusel
karvane. Vili _ nrõhukas kupar arvukate (200-500) seemnetega, l,5 cm
pikkune, avaneva kaanega. Seemned hallikaspruunid, neerjad, lamedad,
l-1,3 rnm pikad, krobelise pinnaga.
Õitseb juunist augustini.
Tüüpiline ruderaaltaim. Kasvab huumusrikastel kohtadel elamute ümbĪuSeS, prahipaikadel, karjateede ääres, varemetel, rusul. Eestis kogu ter_
ritooriųm^l kord siin, kord seal, kuid ebapüsivaļt. Võrdlemisi sage.
Üldlevik. Ķoera-pöörirohu'ürgkodumaa kohtra puuduvad andmed' Kuna
seemnete idanemist soodustab külmumine, siis võib oletada, et ta pärineb
põhjapoo1setest kliimavöötmetest. Kogu Euroopas (kohati põhjalaiuse
.63o_st põhja pool), Põhja- ja Lääne-Aasias, Ķaug-Idas' Kesk_Aasias. (275'
joon.) Põhja_Ameerikasse tõenäo1iselt sisse viidud ja seal metsistunurl.
Mõnede autorite arvates on ta indigeensus ka Ķesk-Euroopa aladeļ
kaheldav.
Majanduslik tähtsus. Ravimtaimena laialdaseļt kuļtiveeritav (eriti
Kesk_ ja Lõuna_Euroopas), sa,muti tuntud ohtliku mürktaimena' Alkaloiu

Ļ
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į

275. Koera-pöörįrohu (Hgoscgamus

į

nīgerJ areaal NSV Liįdus.
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didest sisaldab peami'selt hüastsüa.miini. Teise aasta taimede ļehtedes lei_
dub alkaloide 0,05--0,07/o, leherootsudes ,kuni 0,37/o, juurtes sageli rohkem, kuid 'Seemnetes mär'ksa vähem' Seemned sisaldavad veel skopolamiini'
koliini, glükosiide ja õli (kuni 2\vo). Droogiks väärtuslikud on rosetilehed.
Juba vanaajal kasutati koera-pöörirohtu Egiptuses, Babüloonias,
Indias, Pärsias, Araabias, K,reel<as ja Roomas mitmokülgse toimega ravimina. Keskajal tarvitati teda tuimastusvahendina kirurgias, samuti ka
hambarlaļu vastu. Seernneid ļ<asutati õlle kanguse tõstmiseks' lriljem aga
keelati see seadusega.
Ķoera-pöörirohtu oļļ kultiveeritud kõige rohkem
Kesk-Euroopas (näiteks endisel Saksamaal vajasid 7
droogifirmat aastas ligemale 7000 kg; Belgia vajas aastas l0000 kg). Ęahvaravimina kasutatakse koera-pööri_
rohtu podagra, reuma jt. valude puhul, samuti ka rahustava ja uimastava vahendina. Seemnetest pressitud õli
on narkootilise toimeta. Ravitoirnega õli saadakse maa_
pähkliõli ja teiste ainete vahendusel spetsiaalse tõmmisena. I(oos kampri, kloroformi jt. ainetega kasutatakse
reuma ja kõrvavalude vastu. Kultuurina annab väärtusļiļ<umat droogi rohļ<e lämmastikväetise mõjul. Seemned idanevad aeglaselt ja ebaühtlaselt. Nõrga konku_
rentsivõime tõttu nõuab intensiivset hooldamist.
Lehti orr kasutatud villa värvimiseks (annavad oliiv_
rohelise värvuse). Aurutatud mahlast vaimistatakse hõ_
bevalget värvainet.
2. Böömi pöörirohi Hgoscgamus bohemįcus I
F. W. Schmidt, Fl. boėm. 3:3l' |794; Poj. in Fl. URSS
22:95.l955; Flor. in ol. JIeH. o6;l.4: l09. 1965.
- H. nĻ
ger var. a. et var. f.
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 123. 1852.
H. niger var. agrestis
(Kit.; ķo"ķ Synops' 509. lB37 -et var. paĮlidus (Waldst.
et Kit.) Koch, L c.; Led. Fl. Ross.3 (l): l83. 1847-1849;

Marz.

in Hegi, lllustr. Fl.

Bumb. in La,tv.
cxafl.- (276. joon.)
1927.

276. joon. Böõmi
pöörirohi (Hgoscga-

mus
ļ
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bohemicus'y.

(orig.)

Mitt.-Eur.

fl.4: l90.

1959.

-

5 (4):

257it.

EeūeHa.IeU-

o' Juur peen, puitunud, harunemata' vähemärga_
tava juurekaelaga. Varred püstised, l5-50 cm kõrged'
näärmekarvased. Lehed ererohelised, hõredalt karvased,
ServaS sageli ripsmelised, üksikute nurgeliste hõļmadega, harvemini lõhestunud, aļumised rootsuga, ülemi_
sed istuvad või pooleldi varreümbrised, piklikud, sageIi terveservalised. Juurmised lehed puuduvad. Õied ku_
ni 2,5 cm pikad, sageli valkjad, kollaka neeluga. Muudelt tunnustelt sarnaneb koera-põörirohuga.

bohemįcus (lad.

k.)

-

B'öomimaal kasvav

0
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\
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27?' joon' Bõömi pöörirohtt (Hgoscgamus bohemįcus) leiukoht Eestis'

Oitseb juulis, augustis.
Kasvab ela'mute lähedal jäätmaadel' teede ääres' Ruderaaltaim' Meil
väga harva täheldatud. {277. joon.)
īr.oop, põhjaosas ja Siberis böömi pöörirohu seemned ei valmi; selle
tõttu esineb ta meil vaid juhuslikult (tulnukana), meist lõuna pool aga
muutub üha sagedamaks'.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas levinud kõikjal, välja arvatud arkti_
ļised alad, põhjapoolsetes rajoonides (Balti vabariikides, Laadoga-ilmeni
valdkonnas) harva, 'lõuna pool kohati sage; Ussuurimaal, Lääne-Siberis
(Ülem_Toboli valdk<-rnnas) ja Turkmeenia mägismaal arvatavasti tulnu_
kana. Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Baļkanil, VäikeAasias, Indo-Himąalajas ja Hiinas'
Majanduslik tähtsus. Keemiliste omaduste poolest sarnaneb koera-pöörirohuga, kuid on alkaloididest märgatavalt vaesem ja selle tõttu ravim_
taimena vähe kasutatud.
3. triibus Nįcotįaneae G. Don, Gen. syst. 4: 399' 1873, p. p.; Poj' in Fl.
URSS 22: l05.1955. - Õied korrapärased. Tolmukaid 5. Vili - kupar või
kuiv mari. Idu sirge, veidi kõver või peaaegu sõõrjas'
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8.

perekond tubakas
- NįcotianaI L,
I.. Sp. Pl. 180. 1753.

Üheaastased, harvemini mitmeaastased rohttaimed, põõsad või puud'
Taimed näärmekarvased ja iseloomuliku lõhnaga. Lehed terved või kergelt
lainja pügaldunud servaga. Õied tipmises kobaras või pöörises, putkjad
või kellukjad, veidi korrapäratu servisega. Tolmukaid 5, enamasti neist
üks lühem, teised neļi enam-vähem ühepiltkused. Sigimik kahe, harvemini
nelja või viie pesaga; emakasuue peajas või kahehõlmaļine. Vili
- kahe
poolmega kupar. Seemned roh,kearvulised, väi,kesed. Putuktoļmlejad ja isetolmlejad. Esineb ka apom.ksis. Kultuurtubaļ<ate kromosoomide arv on peamiseļt 2n: 48. Tekkelt arvatavasti allopolüploidsed, saadud mitmete ļiikiclc
ristamisel. Loodusliku,ļt ei eksisteeri ega ole rnillalgi eksisteerinud,
Perekond sisaldab 50-60 liiki, mis pärinevad Põhja_Ameerika ļäärleosast ja Ameerika troopilistelt aļadelt. Mõned liigid kasvavad Sunda saartel ja Austraalias nirrg üksikud endeemid Vaikse ookeani saartel.
Tubaka tootmiseks kasvatatakse peamiselt koļme |iiki Nįcatįana tabacumL., N. rustįca L. ja N. įatįssįma Mįļļ' Kaks esimest on tuntud ja kasvatatavad Eestis, viimast kasvatatakse lõunapoolsetel aladel. Kohati (Lõuna_
Aasias ja Ameerikas) kasvatatakse peale nende veel 3 või 4 tubakaliiki.
Kuulsad on Virginias, Kentuckys ja Havannas kasvatatavad tubakasordid
ning nendest valnristatud sigarid, närimis_ ja rruusktubakas. Tubaka väär_
tus oleneb liigist, sordist, kliimavöötmest, väetistest ja toormaterjali ettevalmistuse kvaļiteedist. Toimeainetest on tähtsam nikotiin, mida kuivata_
tud lehtedes on 0,7-4,8 (9) 'vo. Kuivaine tuhasisalģus orr suhteliselt suur
(iile 2Ü/o). Kaaliumi rohkus tuhas (lB-40%) tõstab įubaka säilivust,
kļooririkas (0,5-8%) rnaterjal aga ri,kneb kiiremini. Tubakas leidub arvu_
.kalt fermente ja ensüüme ning 7-t4% sidrunhapet.
Kultrruris on tubakas Euroopas levinud kuni põhjalaiuse 62"-ni, kuid
külmemate alade toodangu kvaliteet jätab soovida. Küllaldase eduga kas_
vatatakse teda Kesk-Euroopa ,maades, kus aasta keskmine temperatuur
on vähemalt l5'. Sobivam on huumusrikas ļiivsavipinnas ja rohke kloorivaba kaa,liumväetis. Niiskusenõudlik, mistõttu rannalähedastel aladeĮ kasvatatud tubakas on väärtuslikum. Idanemiseks nõuab valgust.
Nikotiin on tugev mürk
50 mg mõjub inimesele surmavalt, haļvates
pea,miselt hingamiskeskust. -Meditsiinis on tubakas varem olnud mit,mekülgselt kasutatav. Tubaka vesiļeoti,s on hinnatud taimekaitsevahend, tõrjevahend puukide ja täide vastu koduloomadel ning rottide vastu. Lehtedest
toodetakse sidrunlrapet. Seemned sisaļdavad 30-40% õli, mis on kasutatav
tehnikas. Õļįtootmise nikoįiinivabadest jäätmetest pressitakse söödakooke.
Indiaanlased on tubakat suitsetanud juba iidsest ajast. Euroopasse toodi
tubaka seemned 16. sajandi alguses ja kasvatati teda algul ilu- ning
ravimtaimena. Suitsetamiskombe tõid meremehed veidi hiljem ja see levis
Euroopas 16.-lB. sajandil.

ļ

Nįcotįana _ tuletatud Jean Nicot' nimest, kes oļi Prantsuse saadik Lissabonis ning
ravimtaitnena Prantsusmaale.
'

tõi tubaka
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Kr,oon rohekaskoįįane, lühikese putkega. Lehed munajad, rootsuga
l. Mahorkatubakas Nįcotįana rusįįca L,
pil<a putkega' roosa'

-

valge või pLlįLane. Lehed pikĮikud,

vähe_
Kroon
2
malt alumised laskuvad
2. Õied tugevaļt ļõhnavad (öösel). Kroon vaige (roosa või punaņe, oĮenevalt sordist), väljast rohokas, ļįl1ade triipudega
Nįcoįįana aļata Lin/,< et otto
l]. Lilltubakas

-

või nõrgalt ļõhnavad. Kroon punane või roosa. Servis
kolmnt'.ksete teravatipuliste hõl,madega
2. Vääristubakas
Nįcotiana tabacum I-.

ÕiecĮ lõlinatud

A l.

-

Mahorkatubakas
ļtĮįcotįana rustįca ' L.Sp.Pļ. 180. ļ753; Viib.
Eesti taim. ed' 2. 202' 1925; Marz. in Hegi, Iļļustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (4):
2624. 1927; Poj. in Fļ. URSS 22: |08.1955; Brrmb. in Latv. f l. 4: l93. l959.
.Ia6aķ Maxopl(a. (27B. joon., b.)
g. Varred kuni l (l,5) m kõrged, lrarunenud, ļilrakad, näärmekarvased. Lehed keskmiselt 10-30 cm pikad, 12-16 cm laiad, munajad, įihakad'
tugeva keskrooga, nüri tipr-rga, sageli südaja alusega. Lühikeste raag|ļdega õied kobarjais pööriseis. Tupp kellukjas, viie erisrrguse tipmega.
'Kroon lameda kitsa servisega, rohekaskoļlane, l,5-2 cm pikk, laia valkja
putkega. Servis viie lühikese munaja hõlmaga. Toļrnukaid 5; tolrnuļ<aniiditl
kinnitunud kroonį putke alusele; tolmukotid avanevad küljelt. Enrakasuue
kahe ļrõlrnaga. Vili -- ümar.munajas või elĮiptiline ,kupar rohkete Seemnetega, 0,7- l,6 cnr pil<kune. Seemned väįkesed' munajad, pruunid, peen-

võrkja pinnaga.

rÕitseb jurrrrist septembrini.
Kasvatata,ksė,meil sageli koduaeclades ja ka põilukuituLirina (eriti levirrud oļi sõja ajāl).
Üldlevik. Pärineb įiehhiļ<ost ja Peruust' Ī(ultuuris kasvatatakse l<ogu
maakeral troopilistel, subtroopiĮistel ja parasvöötme ,lõr-rnapoolsetel alade Į
{peamiselt NSV Liidus).
Majanduslik tähtsus. Lehtedest valrnistatakse mahorļ<atubakat, paberosse ning närimis- ja nuusktubakat. Peale selļe kasutatakse ka niļ<otiirrį,
:siclrunhappe jm. iledil<amentide ning taimekaitsevahendite tootmiseks.

A 2' Vääristubakas (türgi

Nįcotįana taba'
e. rlir'giinia tr-rbalias)
'cįlnl2 L' Sp.Pl. ļB0. l753; I(lirrge, Fl. Est-, Liv- u. Curl.203. lB82: Marz.
in l-legi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a): 2622. 1927; Poj. in Fü. URSS 22: ļ06.

I rū,stįca (lad' k.)
küla-, maa-.
2 tabacum __ sõnast-tabaco' (kariibi k.)
piip. Mõnede autol'itc andnretel on
*uletatud Tabago saarc (Kariibi meres) jürgi.
3įj EeSti NSŲ įloora

nįtnį
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278. joon.

Tubakad (Nicotiana\: a

b

_

l955; Bumb. in Latv. Īl.4: |92. l959.
(278. joon., a.)

N. tabacum, b

_

_

N' rustįca. (orig.)

Ta6aķ HacToflųHü' T. BHprHHcKIlü.

Varred kuni l,5 (3) m kõrged, lihtsad või veidi harunenud'
samuti nagu kõik lehed ja õietuped. Lehed l2_
näärmekarvased,
kleepjalt
(25)
cm laiad, terveservalised, varrel vahelduvalt,,
40 (50) cm pikad, l0_-15

o, 4'

562

279. joon.

Lilltubaka (Nicotiana aĮata) Įehl ja õitsev haru. (orig.)

alumised piklik-elliptilised, laskuvad, ülem'sed piklikud, istuvad või ļüļtikese rooįsuga. Õied lühikestel raagudel pöörisjas õisi.kus varre tipus. Tupp
kellukjas, piklike teravatipuliste hõlmadega. Ķroon roosa või punane, ku:ri
5,5 cm pikk, laia servisega; krooni putk ruljas, l-1,5 cm pikk" Tolmukaid
36*

563

5, üks teistest lühem; tolnrukanįidid aįusel udekarvased. Sigimik kahepesa_
line, arvukate seemnealgmetega. Viļi
- piklikununajas ,kupar teritunud või
nüri tipuga, |,5-2 cm pikkune. Seemned väikesed, munajasneerjad, peen

võrkja pinnaga.
Õitseb juunist septembrini.
Kasvatatakse koduaedades ja põldudel. Kodusel teel fernrenteerįtuļt on
meeldivama lõhna ja maiisega :kui mahorkatubakas.
Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast (Virginiast). Kultuuris kasvata_
takse paras- ja soojemates kliimavöötmetes kogu maakeral.
Majanduslik tähtsus. Vastavalt ettevalmistatud lehtedest toodetakse
paberosse, sigareid, sigarette, piibutubakat, insektitsiide ja medikamente.
Nįcotįana alata t Lįnļ< et ottr;,
Lilltubakas (lõhnav tubalras)
Icon. Pl. Rar. l: 63, t. 32. 1828; Vilb. Eesti taim. ed. 2.202. 1925; Marz. in
Hegi, I1lustr. trļ. Mitt.-Eur.5 (a):26l6' 1927,in textu; Parev' Biumengärtrr.
2: 326. 1932; Burnb. in Latv' fl. 4: l94. 1959; Fļor. in <D"rr. Jlerr. o6n. 4: ļ l0.
l965, in textu. -_ N' affinis hort. . Ta6aķ Äyruncruü. (279. joon.)
o. Varred 60-150 cm kõrged, näärmekarvased. Lehed piklikmõlajad
või ovaalsed, nüri, teritunud või terava tipuga, aluseĮ laskuvad, terveservalised, kuni 50 cm pikad, ülemised väiksemad. oied 2-3 crn pikkadel raa_
gudel, laiuva kobarja õisikuna varre ti,pus. Kroon 2,5-3 cm ļäbimõõdus,
väljast rohekas, ļiļļade triipudega, põhivormil seest valge, aedvormidel ka
roosa või mitfnes varjundis punane, servast lainjas, enamasti longus, öösel
avatud ja tugevalt ļõhnav, Krooni putk 5-B cm pikk, ļ<eskelt puhetunud.
piklik kupar,
Tupp viie hõlmaga, krooni putkest 4-5 korda lühem. Viļi
rohkete seemnetega.
Õitseb iuunist sügiseni.
Ilutaimerra võrdlemisi sage, eriti kooliaedades, Irarveminį koduaedadesÜldlevik. Kodumaa
Lõuna-Brasiilia. Ilutaįmena levinud peamiselt
kohati metsistuv.
Soojemates
kļiimavöötmetes
Euroopas.

A3.

9.

Petunįa 2 Juss
perekond petuunia
Juss. in Ann. Mus. Paris 2: 915. t. 47. 1803.

Ühe_ või mitmeaastased näärmekarvased ro,httairned. Varred harunenud,
püstised, tõusvad või roomavad. Lehed terveservalised. Õied üksikult lehe-

kaenlaist väljuvatel õieraagudeĮ. Kroon lehterjas või taldrikjas, rulja või
kitsaslehterja putkega' Servis kurruline, lühįkeste laiade, suuruselt veįdi
erinevatg hõlmadega, lilla, punane või valge (aedvormidel väga mitmes
värvitoonis). Tolrnukad, arvult 5, ļ<innitunud krooni putke keskel või alumises osas, neli ühepikkused, üks l,ühem, kõik krooni putkest lühemaJ,
Tubakale väga lähedane perel<ond.
Perekonda kuulub l4 ļiiki, mille kodumaaks on Lõuna-Brasiilia ja
Argentiina.

ļ aĮata (lad. k.) * tiivuļine.
2 petun
-. tubaka ninretus tsrasiįlias.
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Petunįa\ hųbrida l hort. - Viļb. Eesti taim'
}tübriidpetuunia
ed.2,202' 1925; Marz. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur' 5 (4):2554. Į927'
in litt.; Parey, Blumengärln. 2: 32B. 1932' - P' Atkįnsįana D. Don ex
Loucļ. Hort. Brit. Suppl. 2: 655- 1B39; Rothm' Exkursionsfl' Deutschl' Krit'
fleryrrua ru6prgHal. (280. joon.)
Ergänzungsb' 275. l963.

A l.

-

a

b
28().

joorr. Hübriidpetutrnia ļPetnnia h!ļbrida):
tolmukas.

t

hųbrida (ļacļ. k.)

-

c

-

õitscv harrr (orig.)

,6 -

ristumise teel tekkinud, hütlriir1se päritoluga,

565

O, vaheĮ mitmeaastane (meil kasvatatakse enamasti üheaastasena).
Varred 50-l00 cm pikad, lamavad või nõrgalt püstised, hatuselt näärme_
karvased, rohtjad, veidi lihakad, vahel üļaosas harkjalt harunenud. Lehed
keskmiselt 5_B cnr pikad ja 2-4 cm laiad, munajad, vahelduvad, ülemised
pikĮikmunajad, sageli vastakud, tipus nürid,,rnõnikord südaja alusega.
Õied üksikult lehe või varre kaenlast väljuvatel õieraagudel. Tupp näärmekarvane, viie hõlmaga, viljumise aja1 veicli suurenev. Krooni putk ruljas,
tupest palju pikem, ülaosas laiem. Kroon 3-4,5 cm lai, veidi korrapäratu,
laiuv. Õied valged, roosad, lillad või erepunased, mõnikord tumedamate
roodudega, neelus tumedamad või heledamad, mõnel sordil mitmesuguseit
kirjud. Toļmukaniidid lühikesed, jämedad. Vili _-- kahepesaline kupar rohkete seernnetega.
Õitseb juunist sügiserri'
Ettekasvaįatult ilutaimena aedades. Väga sageli rõdukastides, aiavaasi_
des, postamentidel, ka peenralillena mitmetes teisendites ja sortides.
ÜIdlevik. Kodumaa Lõuna-Ameerika. Dekoratiivtaimena levinud
l<ogu maakeral.

Hübriidpetuunia vanenrad on Petunįa nųctaginif Įora Juss. (pärit Lõuna_
Ameerikast La Pļata jõe jõgikonnast) ja P. aįoįucea Lindl. (P. nirabilis
Reichenb.) (pärit Brasiiliast) . P' ngctaginifĮora'l on õieraag tavaļiseit
ļehest pikem, tupe tipmed haraļi, ümardunud, nürid, samuti servise hõlmad.
Õied valged, suured, ļõhnavad' P. aįolacea'ļ on õieraag enam_vähem lehe
pikkune, tupe tipmed lineaaIpikļikud, teravad, servise hõl,mad teravatipuli_
sed" Õied roosalillad või turneptlnased.

4. triibus Datureae Wettst. in Engl. et Prantl, PfĮzrtlzetrfatn.4 ('3b):27.
lB95; Poj. in Fl. URSS 22: 108. l955. -- Rohttaimed, troopilistel aĮadel
ka poolpõõsad, põõsad või puud. Õied suured, įiļ<sikuļt. Tolmukaniidici iihepikkused; tolmukapead avanevad pikipraoga. Sigimik kahe pesaga, kumbki
ebavaheseinaga jaotunud pcloleni või täieļikult ühestturusteks poolteks.

Vili *

kupar või mari.

ļ0.

per'ekond ogaõun |

L. Sp. Pl. 179.

_

Datura2 L.

1753.

Enamasti rohttaimed. Lehed terved, harilikult sopilise, harvemini hambulise Servaga. Tupp putkjas, viie hõlmaga. ÕĮed suured, enamasti valged,
Iehterjad, veidi korrapäratu 5-l0-hambalise servisega, viie ühepikkuse
tolmukaga. Sigimik näivalt neljapesaline. Vili
-" kupar.
Perekond hõlmab 20-.25 liiki, mis on levinud paras_ ja soojemates
kliimavöötmetes, eriti Kesk-Ameerikas. 'Į'üüpliik on Datura stramonįum l'''
Endįse eestikccįse trimega

2' l-lariļikrr tlgaõtlna araabiakeeļne
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<okasõuti>.

nimi.

ja viljaga. (orig.)
28l. joon. Harilikrr ogaõuna (Datura stratnonĮunl} haru õie

Harilik ogaõun - Datura stramonįunil ļ L. Sp. Pļ. l79. 1753; Led.
Fl. Ross. S (l): LBz. 1847-1849; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. curl. 124. lB52; Marz. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a): 2613,
_
|927;Poj' in F_ļ. URSS 22: |09. 1955; Bumb' in l-atv. fl.4: l95. 1959.
Įypuau oõlIxHoseHĮ{Ltü. (2Bl' joon.)

t.

l Nime päritolu

teadmata, Arvatavasii {uletatud taklevate vil jadega korvõįelįse
Xrnthįum strumarium järgi.
ä67

o. Ebatr-reeldiva lõhnaga rohttaimed. Varred 20-l00 cm kõrged, püstised, lihtsad võį harkjalt harurrenud, paljad. Leļred kuni laba
įim<ustct
rootsudel, munajad, kLrni 20 cm pikad, teriturrud tipuga, alusel kiiījad, ser_
vas sopiliseįt teravaļrambalised või lõhestunud, pealmiselt pinnalt tumeroļrolised, aļunriseļt lreļedamad, hõredaļt ļühikarvased. Õied,riksi:kult püs*
tistel karvastel raagudel harude kaenļas või tipus. Tupp kuni 5 cm
įikk,
viie kandiga, teritttnud tiprnetega, veidi puhetunud, pärāst õitsemist įarisev. Kroon 6-i0 cm pikk, pika putkega. Servis,kurruline, viie pikalt teritunud kolmnurkse hõlmaga. Sigimik munajas, lühikeste pehmetā ogadega,.
alttsel rrelja-, tipus kahepesaline. Emakasuue kahe hõlmaga. Vili
,rāt- kaemimisel ne'ljaks poolmeks jagunev kupar, kuni 5 cm pikk, väljastpoolt
tud torkavate ogadega. seemned rohkearvulised, lamemunalad, kuni 3,5 mm,
pikad, pruunikasmustad, võrkjalt punkteeritud pinnaga.
Õitseb juunist septembrini.
Ruderaaļt'aim' Kasvab elamute ļähedal prahipaikadel, aiaäärtes huurlusrikasteļ l<ohtade1. Meil varasemast ajast (tõenäoliselt l6. sajandisti
tulnukana, esineb juhusli'kult siin-sea,ļ. Harva. (2B2. joon.)
Üldlevik. Ūrgkodurrraa suhtes ei ole selgust. Mõned autorid peavad selļeks Lõuna- ja Kesk-Ameerikat, teised Egiptust, Väįke_Aasiat, įaukaasiat,.
Indiat. Kultuuridega ļevinud kogu maakeral
- kosmopoliidina paras- ja
soojemates kliimavöötmetes. (283. joon.)
Majanduslik tähtsus. Tugevasti mürgine. Ravimtairnetla iaialdaselt kuļtiveeritav, eriti Kesk-EuroopaS. ISaksamaaļ oļi seitsme droogifirm a aastao
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282. joon. HariIiku ogaõuna (Datura stramonium\ leiukohad Eesįis.

568

U

ļ

a

ö

į

I

\
\

ų

o

vajadus (Marzel1 l. c.) üie 20 000 kg.] ofitsinaaļSe droogina on hinnatud
nii ļehed ktti seetrrned. Kõik taime osad sisaldavad alkaloide. Nerrde huĮk
suureneb taimes pidevalt kuni kasvuperioodi lõpuni' Kõige rohkem leidub
hįiostsüamiini _- lehtedes keskmiselt 0,2B%, seemnetes kuni 0,48lo, siis
skopolamiini jt. alkaloicļe' Seemned on õlirikkad (|6-25%). Neis leidub
ļinooli, palmitiinhapet, rasvhapet, glütseriini, veicli piiritust, aldehüüde,
ļ<etoone jm. Seenlnetest valmistatal<se ekstrakte, tinl<tuure, l<üünlaid; leh_
tedest peale mr-rude ravinrite astmavastast pulbrit ja sigarette. ogaõuna
preparaate kasutatakse neuralgia, krampide, langetõve ja astma vastu ning
antiseptilise ja narkootilise vahendina.
Eestis on'lartu Riikliku ŪļikooĮi f armakognoo,sia kateedri katsepõldudcl
ogaõuna pikemat aega uuritud. Mõned varieteedicį (ogadeta, suurekasvuline, vio'letne) on andnud kunį l33 ts/ha lehtede toormassi, miļļes alkaloįdide sisalrlris oli l<uni 0,7/o.

6. srrgLrkond mailaselised

-

ScrophįĮĮarįaceae Juss.'

Sugukoncla kuuluvad peamiselt rolrttaimed, mis mõnikord on poolparasiidid, harva parasiidid; põõsaid ja poolpõõsaid esineb harva, puid väga
harva, Liht- või liitlehed asetsevad vaheļduvalt, vastakult või männastena,
abiļehed puucluvad. Õiect mõlemasugulised, enamasti sügomorfsecl, lrarva
peaaegu aktinomorfsed, hariļikuļt viietised. Tupp nelja- või viietipmeline
või -jagune; lkrooĪļ liitlehine, ratasjas, laikellukjas või kahehuuļeline, servis
nelja- või viie-, harva kuue- ļ<uni kaheksatipmeline. Tolnlukaid 4 või 2,

ļ

Koostanutl

iĄ.

Kask
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harva 5, itlusega kinniturrud krooni putkes; mõniļ<ord on üks või rnitu
tolmukat steriilsed; toļmukotid kahepesalised. Sigimik üļemine, täielikult
või ebatäielikult kahepesaline, hariļikuļt igas pesas palju tsentraalse plat_
sentatsiooniga anatroopseid seemnealgmeid. Ernakakael terve või ļ<ahehõlmaline. Viüi "- kupar, harva mari; seemneid palju.
sugr-rkonda kuulub ligi 200 perekonda umbes 3000 liigiga, mis oir levinud üle kogtt maakera' Nõukogude Liidus on esindatud 44 perekonda
kokku umbes 600 liigiga, Eestis 17 perekonda ligi 6b liigiga. Nii on meil
esindatud ligi 'l19 kogu maailmas ļevinud perekondadest, kuid ainu1t l/59
ļiikidest.
oļulist majanduslikku tähtsust sugukonnal ei ole. Ķņigį paljud liigid
sisaldavad glüĮ<osiide, saponiine, tsrjaaniühendeid ja mitmesuguseid hap_
peid, ei ole neil ravimtaįmedena suurt tähtsust, välja arvatud juba vanast
ajast tuntud perekond DtgitaĮts. Mitmeid perekondi (Verbascum, Nemesie,
Antįrrhįnum, Linaria' P entstemon, MimuLus jt.) kasvatatakse iļutaimedena.

PEREKONDADE MĀÄRAMlsE TABEL

ļ.

Roheļise värvuse täiesti kaotanud taimed redutseerunud lelrtedega;
parasiteerivad enamasti sarapuu juurtel
17. perekond käopäkk -_ Latltraea !-.
Taimed rohe1iste lehiedega, autotroofsed või poolparasiitsed

'

2. Krooni alusel kannus või üks kotjas kumerus .
Kannus või kotjas kumerus puudub, väga harva alumine huul
3.

2
3

kahe
õõnsa kumerusega
6
I(rooni a1useļ kotjas väljasopistis; krooni neel suletud alumise huute
kumerusega
4. perekond lõvilõug -- Antįrrhįnum l-"

Kroon pika või lühikese kannusega .
4
sõrmroodsed, rootsulised. Kroon ļilla, neeļus oranž
laik. Varred maapinnaļ lamavad
2. perekond müürlill
- CųmbaĮarįa Hill
Lehed sulgroodsed või ühe keskse rooga .
'5
Õied tipmisįes kobarates või tähkjates õisikutes; krooni neel suletud
3. perekond käokannus -_ Lįnarįa Mi|ļ.
Õied üksikult lehtede kaenlas; krooni neel peaaegu avatud
5. perekoncl haiklõug Chaenorrhįnu,m (DC.) Lange

4. Lehed hõlmised,

5.

-

6. Tolmukaid 2; kroon lühikese putkega ja lameda servisega

10. perekond mailane
- Veronica L.
Toļmukaid 5 või 4, kaks nendest mõnikord arenemata tolmukotti-

dega

7. Kroon ratasjas, lühįkese
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?
putke ja laia lameda servisega; tolmukaid 5
l. perekond vägihein '-- Verbascum l-"

.

8.
9.

l0.

Kroon l<ellul<jas või kerzrjas-kupjas, enam-vähetrr pika, harilikult kitsa
kahehuuleline, mõnikord
ļamerļa servisega
8
Ühe- või kalreaastased taimed, enam-vähetn peeĪle juurega .
9
Püsikud enam_vähem jämeda juurega .
. 14
Tainted 2*-5 cm kõrged, varretud, kõik lehed juurmise rosetina. Õied
üksikult pikl<adel raaguclel, r,äga väiltesed
9, perekoncl nõgilillik - LįnnseĮļa L.

või ülespoole ļaieneva putlrega, enamasti

Taimed suurernad, lehisturrLrd varrega. Kroon kahehuLrļeline i0
I(rooni putl< pulretutrud, peaaegir kerajas; kahehuuļelise l<rooni tipmecļ
lįihikesecl, ümarcįunucl, kollased
6. perekond sealõuarohi -- Scropltul,arįa L'

I(rooni putk pole puhetutrud rlõi otl serįa r,äga harvrr, kuid mitte

l

l.

kerajas

Lehed terveservaļised

12

ļ2'

Lehed lrambulised, täkilised

lõhised

perel<ond härglrein _-' Melampyrum \"'

või

saagjad, väga harva sügavalt
13

12. 1'upp puhetunud, külgedelt kolrku surutud' õitsemise lõpuks tublisti
suurenev; kroon 1<ol1ane, ülemine huul külgedelt lapik
l5. perekond robirolri -'- Rhįnanthus L'

l3.

Tupp putkjas-kel1ukjas, ntitte puhetunud, rliļjumise ajal ei SLlurene;
ülemine huuļ kumer, rnitte lapik .
14
oied valged või kahvatuļi1ļad. Lehed nrutrajad või ļainrunajad' lühicļaļt teriturrud, naaskeljalt hambuĮised
ļ3. perelrond silnrarolri - Euphrasia l-.
Õied määrdunudroosad, väga harvtr valkjad. Lehed peertelt ja harvall
ļrambulised
l4. perekorid kamaras -- odorüįįes Zļnrt

|4'

l5.

l5
Kr,oon kellrrkjas või kerajas-kupjas
ja
pik:r
putkega
l<alrelruulelise, harva ļanreda
l<itsa
Kroon enam-vähenr

servisega

lõ
Lehed vaheldur.ad. Tupp sügar,aļt, peaaegu aļuseni viiejagune. Õied
kobarjas õisikus. Kupar tupe pikkune või pil<em
ļl. perekond sõrmkübar -- Digital[s l-'
Lehed vastakud või tiiännases. Krooni putk prrhetunud, peaaegu kerajas, servise tipmed lühikesed, ümardunud, pruunid, punakaspruunid
või kollased; kroon *"';.'l*:-*
|.l'iļuu.oķ i ^- Scrophularįa 1'.

l6. Krooni

ülenrine ituul lanre, püstine või tahapooļe kooldunud; õied
kaenļasisesed, ainult kõige .ülemised lnõnikord kobarana .
|7
Krooni ülernine htrul kiiverjas või paadikujuline, ku,mer või pikuti
f)7

|

kokku murtud ja,külgedelt lamendunud; õied enam-vähem pika õisikuna varre tipus
16. perekond kuuskjalg
- Pedįcuįarįs L.
Tupe aįusel kaks lineaaļset kandeįehekest; kroon koļļaka putke ja valge
servisega; neljast toįmukast kaks alumist steriilsed
Gratįoįa L.
B. perekond olrulill

l7.

-

Tupp ilma karrdeļehekesteta; ļ<roon kollane; kõik neļi tolmukat fertiiļsed
MįmuĮus L.
7. perokond pärdiklill

-

ļ.

alamsugukond PseudosoĮanoįdeae Wettst. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4 (3b): 49. lB95.
kaks tagumist tipet või üļahuul kata- Kr'ooni
vad pungaseisunrlis külgmisi
tipmeid. Lehed vahelduvad (väija arvatud
perekond Celsia). l'olmukaid sageli viis.

l.

perekond vägilrein
Verbascurl'tI L
- 1753.
L. Sp. Pl. 177.

Perekonda kuuluvacį vastakute, enamasti terrlete lehtedega kaļre- kuni
mitmeaastased rohttaimed, harvemini poolpõõsad. Õied asetsevad üksikult
või pusadena, moodustacles 1ihtsa kobarja või harulise pöörisja õisiku. Tup1i
sügavalt viielõhene; kroon aktinomorfne või peaaegu aktinomorĪne, hariļikult kollane, väga lühiļ<ese putkega ja viiehõlmaļise lameda rlõi
l<ergeli kausja servisega. Tolmuļ<aid 5, mõnedel ļiikidel viies (tagumine) tolmukas ei arene; t'olmukaniidid kas kõik ühetaolised, näsajate
" karvadega, või kalre eesmise tolmuka niidid erinevad teistest nii suuruse kui karvastuse poolest. Tolmukotid kõįkidel tolmukateļ ühetaolised
või kahel eesmisel toļmuka1 pikliklineaalsed, toļmukaniidi1e ļaskuvad.
Emakakael niitjas või tipul paksenenud; sigimik kahepesaline, harilikuļt
paljude seemnealgmetega. Ķupar kerajas või piklik; seemned väikesed,
harilikult viie rea ristipidiste augukestega.
Perekonda kuulub paarsada liiki, mis on levinucĮ Euraasia mandrįl ja
eriti Vahemeremaadel.
Nõukogude Liidus on seni konstateeritud 46 liiki, nris jaotuvad kaheks
sektsiooniks. Kaks Eestis esinevat kodumaist liiki ja harva ilu- või ravimtaimedena kasvatatavad võõrliigid kuuluvad sektsįoonĪ Fascįcuįata, mida
isel'oomus,tab õite asetsemine 2-7-kaupa pusades. Suureõieli st vä gi
h e i n a (Verbascum phĮomoides L') on meil kuļtiveeritud ravimtaimena;
samuti ravimtaimena kasutatavat kõrget vä gihein a (v. thapsĻ
forme Schrad') (2B4. joon.) kasvatatakse vähenõudliku aia-iļutaimena, eriti
Hiiumaal. Sektsioonist SinguĮifĮora, mida iseloomustab õite asetus ühekaupa enamasti pikkade1 raagudel, võivad meil tulnukatena leiduda
V. phoeniceumL. ja V. lgchnįtįs L., arvestades nende ļiikide iildareaali ja
esinemist Lätis.

. ļ

Muudend ladinakeelse sõna barba Ihabe (taime karvastnse järgi)

boscum.
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284. joon. Kõrge vägihein (Verbascurn thapsifornle):
Õ _ ülemisi lehti.

l.

a

-

õisik,

Lehed mõlajad, ļaskuvacļ, hele-hallikasrohelised, mõļemalt pinnalt

valgeviltjad. Õieraod õisikuteljega kokku kasvanud; kroon l5-25 mm
1äbimõõdus; toļmukaniidid valge villaga
Verbascum thapsus L'
1' Üheksavägine

-

673

Lehed südajasmunajad' pole laskuvad, tume_hallįkasroheiised, pealt
paljad või kaetud tähtkarvadega, alt mõnikord valgeviltjad. Kroon
|5-20 mm ļäbimõõdus; tolmukan idid violetse vil1aga
2. Must vägihein
- 'Verbascun nigrurn L'
l. Üheksavägine
Verbascum thapsus, L. Sp. Pl. |77. 1753; Led. Fl.
Ross.3 (l): 193. tB47-1849;
Wied. ei Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curl. |24. |B52; Schmalh. @.l. Cp. n Įoxg. Pocc. 2: 256. lB97; Hayek et
Hegi in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (1): l6. t91B; Murb. in Acta Univ.
Lund. U,29 (2): 120. i933; B. Fedtsch. in Fl. URSS 22 129. 1955; Jaudz.
in Laįv. fļ. 4: l99. l959. -- Ķoponnx o6urHoņegHuü. (2B5. joon.)
o. Mükotroof. Kogu taim tihedaļt kaetud tuhkvalge' harvemini helekolļaka tiheda viltl<arvastusega, näärmekarvad puuduvad. Vars püstine,
30-l00 (150) cm kõrge, tihedalt lehistunud, enam_vähem tiivuļ.ne. Juurmi_
sed lehed rootsulised, roots l-5 cm pikk, lehelaba elliptiline või äraspidimunajas, 6-13 (25) cm pikk, 2-6 cm lai, lühikese terav.kuga tipul
või tömp, selgeļt või nõrgalt täkilise SeIVaga; alumised varrelehed laskuvad, eiliptiļised või äraspidimunajad, rootsutud või kuni 4 crn pikkuste
(harva pikemate) rootsudega; lehelaba pikkus 6-lT cm, laius 1,5-4,8 cm;
iilemised varrelehed rootsutud, elliptilised, teritunud, l,b-B crn pikad, kuni
2'5 cm ļaiad. oisik tiheda tipnrise tähkja kobarana, peaaegu ruljas ja haru_
deia, ktrni 25 cm pikkune; õied pusadena, kobara alumises osas 4-7-kaupa,
üļemises l-4-kaupa; kõrglehed munajast alusest aļates süstjalt teritunud,
vilja valmimise ajal harilikult õiepusast lühemad. Õieraod jämedad, lühi_
kesed, õisiku üldteljega enam või vähem kokku kasvanud. Tupp peaaegu
aļuseni jagune, tipmed süstjad. Kroon kollane, |2-20 mm ļäbimõõdus,
enam-vähem selgelt väljerrdunud läbipaistvate punktidega. Tolmukaid 5,
kõik fertiilsed; kahe eesmise tolmuka niidid õitsemise algul peaaegu sirgec,
veidi pikemad ja jämedamad kui teistel, paljad või pikkade valgete karvadega; kahe eesmise tolmuka tolmukotid lühidaļt laskuvad. Emakakael niitjas. Kupar elliptiline või äraspidimunajas, vaevalt ü1etab tupe. Seemneid
keskmiseļt l30000-ļ40000 ühe isendi kolrta; l000 seemne kaal on 0,09 g.
Õitseb juun'st augustini; viljad valmivad alates juuli lõpust.
Lagedatel kohtadeļ, enamasti liivasel pinnasel, teeservadeļ, kõrgendike
nõlvadel, kivistikkudes. Harilik.
{Jldlevik. Nõirkogude Liidus levinud Euroopa-osas, Ķaukaasias, LääneSiberis Altais, Ida-Siberis Jenissei ümbruses, Kesk_Aasias. Skandinaavia_
maade lõunaosas, Kesk- ja atļantilises Euroopas, Vahemeremaadei, VäikcAasias, Hiinas; įulnukana Jaapanis ja Ameerika Ühencįriikides.
Majanduslik tähtsus. Harva ilu-, sagedamini ravimtaimena kasutatav.
Kõik taimeosad sisaļdavad hemolüüiiļist saponiini, eriti seenrned (kuni
0,37%). Lehtedes on leitud vähesel hulgaļ alkaloide. Droogiks kogutalise
kroonlehti' (koos tolmukatega)
Verbascį, harvemini ka Lehįi _
- Fįores
FoĮia Verbascl. Õiekroonidest droog
sisaldab saponiine, ļima, suhkruid
(kuni l0/o), eeterlikku õli (jälgedena), raSva, kollast vaigutaolist pig_
Kreekal<eelsest nintest'Ihapsos
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285. joon. Üheksavägine (Verbascum thapsus):

a

_ õisik
-

juurega (osalt Hegi järgi)' c

(orig.), Ö
õis'

_

aļumine osa koos

ja rögalahtistava vahendina köha
kopsukatarri puhul; kuulub rinnatee koostisse. Rahvameditsiinis on
üheksavägist tarvitatud ka neeru- ja põiehaiguste korraļ. Teed ja värsketest iehtedest putru on l<asutatud välispidiselt haavade ja ohatiste raviks
ning varbavahede haudumise puhul.
oļetatavasti on tairn mürgine. Ķarilooniad teda peaaegu ei söö. on
andmeid, et vette heideįud seemned kaļu uimastavad.

menti. Kasutatakse pehmendava, katva

ja

Liigisisestest ühiļ<utest võib eraļdada
Ī. thapsus;
Ī. sįĮuatįcuni Schultz
viļ.t lehtedel väga õhuke, Įrall; lehed pehmed,
õhukesed; varjuvorm; harva.

2. Must vägihein - Verbascuttt tt'igrum'L.Sp. Pl. l78. l753; Led. FĮ'
(l):201. lB47-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-

Ross.3
u. Curl. 125. lB52; Schmalh. @"r. Cp. u K)xu. Pocc. 2: 259. 1897; Hayek et
Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): ll. l9l8; Murb. in Acta Univ.
Lund. IL 29 (2) : 423. 1933; B. Fedtsch. in trļ' URSS 22: l49. i955; Jaudz.
in Latv. fl. 4: 200. 1959.
Ķoponax ueprruü. (286. joon.)
4, harvemini Gl. Mükotroofne taim, 65-l50 (l70) cm kõrge, püstirrc;
vars punakas, ülemises osas vaoline, kaetud hõredamalt või tihedamalt
tähtkarvadega; lihtne, harva lühįkeste õisi ļrandvate harudega, hõredait
ļehistunūd. Kodarikulehed 4-1l cni pil<kuse, harva pikerna (kuni 1B crn)
rootsuga, munaja või murrajas-ellipti1ise kujuga; Įelreļaba pikl<us (l025 cm) ületab laiuse ļ<alrs korda, harva veeļ rohļ<em; ļaba aĮus vaįcįavaļt

südajas, sageĮi ebasümmeetriļine, harvemini tömp; lehe serrl ebaįilrtįaseit
täkiļine, mõniļrorcĮ aluse ligicla1 üļ<sikute sügavanrate säll<udega; lehe tipp
törnp, harva järsu1t teravnenud. Varrelehti enamasti 5-8, harva üle į0;
nende Suut'įļS ja kuju muutub 1adva poole. Alunrised, kitsalt tiivulise rootsuga (mille pikkus on ettilrnasti aļla B cm) leüred on enam võį väļrem piklilimunajad, südaja aluse, täkiļise serva ja tömbi tipuga, B--30 cm pil<ad,
3-l4 cm laiad. Ülemistel varrelehtedel ļüheneb roots järjest ja lõpuks l<aolr
täiesti; leheiaba ott munajas või munajassüstjas' harvemitii kolmnurkjas

või pikaĮt teritunud tipuga, enamasti 2,5-9 cm pikkune ja 0,5-5 cm
ļaiune. Vars lõpeb 2a'40 (65) cnr pikkuse kobarja õisikuga, mis mõnikord
alumises osas haruneb, kusjuures harud on üļemiste varrelehtede taolisie
kõrglelrtede kaenlas' Mitmesuguses pikl<uses (kuni l,5 cm) raagudega õied
asetsevad õisikus kahe- kuni viieõieļiste pusadena' Õietupp 3,5--4 mm pikk,
peaaegu aļuseni ļõhenenud kitsasteks lirreaaļseteks tipmetoks. Kroon koi_
lane, läbipaistvate täpikestega, väljastpoolt tähtkarvane. Toļmukad tihe_
daļt kaetud violetjate näsajate karvadega. Emakakaei paljas või aļusel
hajusalt karvane, suue lapik-poolkerajas. Kupar 4-7 mm pikk, lai elliptilis
äraspidimunajas, pikem ļ<ui õietupp. U,ks isend annab umbes 40 000-70 000 seemet.
Õitseb juunist augustini.
1 nigrum (lad. k.)
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must

a
b

286. joon. Must vägihein ļVerbascum nigrum): a
.:J7 Eesti

NSV floora

ja b -* taim (orig.)' c --

õis.

Eeļistab kuivi lagedaid kasvukohti; on sage paekivistel aļadel, eritį
paemurdudes, jõekallastel, kõrgendikel ja nõlvadeļ, teeservadel, põllupeenardel, ka parkides ja aedades-õuedes; harvemini kasvab metsas või põõsastikus, raiesmikul või niidul. on levinud üle kogu Eesti, kuid tavaliselt
ei esine hulgaliselt.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas ja Siberis' Skandinaavil.
lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel ļa Balkanil.
Majanduslik tähtsrrs. Absoļuutse kuivkaalu puhul on lehtedest leitud
2l mg/o karotiini ja |43 mg/o C-vitamiini. Musta vägiheina on varern
kasutatucį (Venemaal) teatava vodkaliigi valmistamiseļ. Kariļoomad teda

ei

söö.

V' nigrum on üsna varieeruv ļiik, teisendudes peamiseļt karvastuse, aga

ka lehtede kuju poolest. Meie alal on konstateeritud järgmiste vormide
esinemist:

var' bracteatum Ģ' Mey. (var. cuspidatum Wirtg.)
tipud pikaks veninud; harva;

-

ülemiste lehtede

var. gĮabrescens Hartm. (var. glabratunt Sond.) * ļehed mõlemalt pin_
nalt paljad või peaaegu paljad; harva;
var. nigrum (vat. genuinum Koch)
- lehed alumisel pinnal õhukese.
vildiga; tüüpiline vorm;
var' thgrsoįdeum (Host) Koch (var. ramosissįmum eeL)
- õisik alusel,
harunenud; kohati;
vat. tomentosum G. Mey' Ivar. įanatum Schrad., var. aĮopecurus,
(Thuill.) , V. aĮopecurls Thuill.] __ lehed alumiselt pinnalt tihedalt viltjad;
Eestis kohati;
f . aĮbifĮorune Hausm. (t' Įacteum Wirtg., V. aĮbifĮorurn Schradi)
-- õied:
valged; harva (Vilsandi, Morna).
Vägiheina liikidel on kalduvus omavahel hübriide moodustada. Meil
esinevat kink-vägiheina
vägiheina ja üheksavägise hübriidi -_"
- musta
on, eriti vanemas kirjanduses,
käsitatud iseseisva liigina.
Kink-vägihein _- Verbascurn\ collinum l Schrad. Monogr. t: 35. l8l3;:
Wied. et Web. Beschi'. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. t25. l8b2; Syreiscz.
IĄm. rsn Mocķ. ry6. 3: l29. l9l0. .- v. nigrurrl L. X y. ThapsuĮ L.
Klinge, Fļ. Est-, Liv_ u. Curl. 20B. l8B2; Murb. in Acta Univ' Lund. II, 29
(2\: 42B. 1933; Ķryl' Fļ. Sib. occ. l0: 2414. lg3g.
xo.tllvIosltil.
- Koponrx
o. Taim tunnustelt vanemate vahepealne. Võib
olla sarnasem kord,
ühe, kord teisega. Tavaliselt meenutavad lehed üheksavägise lehti, on aga
nõrgemalt karvased ning ainult vähe laskuvad. Eestis konstateeritud harva
(Kolga, Kõnnu)

2. alamsugukond Scrophuįarįoįdeae'
Wettst. in Eng}.
- Antįrrhįnoįdeae
_ Krooni kaks tagumist tipct
et Prantl, Pfļanzenfam. 4 (3b): 49. lB95.
või ülahuul katavad pungaseisundis külgmisi tipmeid' Vähemalt aļumiserį.
lehed vastakud. Tagumine tolmukas puudub või on muundunud.
I coįlįnum
578

(lad. k.1

-

kingu_, kingul kasvav

l. triibus Antįrrhįneae Duby, Bot. Gali. l: 342. lB2B; Schischk. in Fl.
URSS 22: l75. 1955. _- Kroon putkjas või kellukjas, putk alusel kotja
kumerusega või kannusega. Vähemalt alumised lehed vastakud või männ

ases.

2.

perekond müürlill
CgmbaĮarįaI Hill,
- ll3.
1756.
Hill, Brit. Herb.

Perekonna esindajad on püsikud pikarootsuliste südajasneerjaįe hõļmise servaga lehtedega. Õied on ikaenlasisesed. Krooni neel suletud. Kera_
jas kupar avanenult kolme hambaga. Seemned piklikud, võrkjaskortsulised.
Perekonna 9 liiki on looduslikult ļevinud Vahemeremaadeļ ja Lõun;l_
Euroopas. Nõukogude Liidus esineb kultuuris ja metsistunult ainult 1 ļiik'

l.

Mey. et Scherb'
- Cųmbalarįa muraįis2 Gaertn.,
2:397.1800; Kupr. in Fļ. URSS 22: l75' 1955; Jaudz. in Latv. fl.
4:203.1959.
C. cgmbalaria (L.) Wettst. in Engl. et Prantl, Pflanzenf ant.
Lį'
4 (3b): 58. lB95.
Antįrrhįnum Cųmbaįarįa L. Sp. Pl. 6ļ2. |753.
naria cgmbaįarįa (L.) Mill. Gard. Dict. ed. B. no B. 1768; Hayek et Hegi in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l): 27' l9|B; Viļb. Eesti taim. ed. 2.204.
1925.
Įlrlrõa.napuJ{ IIocTeHļ-Ian' (2B7' joon.)
- Taim
paljas, roheline, alusest alates harunev; varre pikkus 304.
60 cm' Pikarootsulised viiehõļmalised lehed vahelduvad; laba pikkus 0,62,5 cm,laius 0,7-4 cm. oietupp teravate lineaalsüstjate tipmetega. Krooir
kannuseta 6-12 mm pikk, kahvatulilla, neelus kaks kollast laiku; kannus
tömp, kõverdunud, 2 mm pikk. Kupar kerajas, õietupest Suurem.
Õitseb maist septembrini, viljad valmivad alates juulist.
Kasvatatakse meiļ kiviktaimlales. Vanades mõisates esineb mõnikord
metsistunult kivitreppidel ja varemetel. (288. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus kasvatatakse ja metsistub Balti vabariiki_
des, Krimmis ja Taga-Kaukaasia lääneosas. Kodumaine Vahemeremaadel ja Lõuna-Euroopas; naturaliseerunult mujal Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Vähenõudlik, kiiresti paIjunev, pidevalt õitsev
aia-iļutaim'

Harilik müürlill

F-l. Wett.

3.

perekond käokannus
Lįnarįa 3 Miļļ
Mill. Gard. Dict. ed. 8. n" į4. 1768'

Püsikud või üheaastased taimed vahelduvate või männasena asetsevate
rootsutute lehtedega. Õisik pöörisjas, tähkjas või nutikujuline. Õietupp
viietipmeline. Kroon kollane või lillakas, kahehuuleline; kannus pikk,
kõverdunud, harvemini lühikooniline. Ķupar paljas, kerajas või piklik, avanenult tipul hammastega. Seernned ketasjad või kolmekandiliselt prismaa_
tilised.

l

Ladinakeelsest sõnast cgmba

*

lootsik.

2 muraĮįs (lad. k.) _ seina_, müüri_'
3 Ladinakeelsest sõnast Įįnum * lina (paljudel liikidel on linaga sarnased
37.

lehed).
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a

ļ'11

d

i

I
2B7. joon.

Harilik müürlill (CgmbaĮaria nxuraĮįs)| a ja b
lõikes, d

_

õis, e _- Seeme. (a, b

_

taimed, c

jad _ orig.)

*

õis läbį_

Perekonda kuulub üļe l50 liigi, mis on levinud peamiselt Euraasia
parasvöötmes. Nõukogude Liidus esineb umbes 70 liiki, Eestis loodusļikult
ainult kaks. Mõningad liigid on, eriti viimasel ajal, ka kuļtuuris ĮLinaria
bipartita (Vent.) Wiild. jmt.l.
l. Õied kollased, kannus pikk
l. Harilik käokannus Lįnarįa uutgaris Milrl.

-
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288. joon. Flariliku müürlille (CgmbaĮarĮa muraĮīs) naturaļisaisioon Eestis

Õied sinakad, lilļade joontega; kannus lühike (palju ļühern kiri õiekroon)

2. Joonik käokannus'-- Lįnarįa repens (L.) Mill.

ļ.

.sektsioon Lįnuria. - Grandes (Benth.).Wetįst. irr Engl. et Prantl,
Pilanzenfam. 4 (3b): 59. lB95; Kupr. in Fļ' URSS'22.' |93' 1955' -- Subsecį'
ketasjad,
Grandes Benth. in DC. Prodr. |0:271. t846.
- Püsikud. Seemned
nahkja äärisega, kettal siledad võį köbrulised. Kroon kolļane või lillakas.

l.

Lįnarįa aulgarisl Milļ. Gard. Dict. ed. B. n" ļ.
Harilik käokannus
1768; Led. Fl. Ross.3 (l): 206. 1B47-ļB49; \Mied. et Web. Beschr. phanGew. Esth-, Liv- u. Curl. 350. lB52; Schmalh. <Dr. Cp. r'r H)xH. Pocc. 2:264'
lB97; Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (l): 25. 19lBi Kupr'
in Fl. URSS 22:201. 1955; Jaudz' in l-atv. Ī|.4:204. 1959. - L. Lįnarįa
Antįrrhįnum Lįnarįa L. Sp. Pl.
Karst.' Deutschļ. Fl' g47.lBB0-l883'

-

JIķug,Hķa o6blķlloseuHax. (2B9. joon.)
616. l753.
4. Mükotroof. Vars l0-B0 (95) cm kõrge, püstine, lihtne 'või harunenud, tihedalt lehistunud' Lehed süstjaslineaaļsed või lineaalsed, teritu_
nud, paljad ,2-7 (9) cm pikad ja l_-5 (7) mm laiad. Õied tihedates 5-25 cm pikkustes kobarates; õisikutelg, õieraod, harvemini ka tupp kaetud
näärmėkarvadega, väga harva p,eaaegu paljad. Õieraod 2-8 mm pikad,
süstjate kõrglehtedega ühepikkused või neist lühemad' Tupp 3 mm pikk

I auĮgaris (ļad. k.) -_ lrarilik,

tavaline.
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c
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289. joon. I{ar'ilik käokannus {Linaria ou|garis):

r-

õie diagramm.

a

-

tainr (ortg.), & _*

seeme,

ja l,5 mm

laiade, peenelt teritunud süstjate tipmetega, mis on enamastį
;paljad või välispinnal harvade näärmetega. Ķroon (ilma kannuseta) l5_20 mm pikk, kollane, alumisel huulel ereoranž kumerus; kannus laikoonį,line, kõverdunud, 12_l5 mm pikk. Kupar piklik-olliptiline, 9-ll mm pil<k
ja 5-7 mm lai. Seemned ketasjad, laia kileja äärisega, keskeļt köbruliser-į.
Õitseb juunist septembrini.
Kasvab teeservadeį, ļiivikutel, söötidel; liivaseį ja rühasei pinnasel.

Flarilik.

\

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Lääne-Siberis, Ussuuri;rnaaļ tulnukana. Skandinaavias, Kesk_ ja atlantilises Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Kuivernatel ja liivastel põldudel võib esineda tülika
umbrohuna' kuna üļ<s isend annab 8000-32000 seemet. Intensiivselt palju'
neb ta ka ,külgpungadega juurevõsudest. Liiki peetakse mürgiseks. Vegetatiivsetes organites leidub tsüaanvesinikhappega (sinihappega) seotud
glükosiide, nagu linariin, neolinariin, nektoļinariin, parkaineid, orgaanilisi
happeid, süsivesikut manrriiti. Alkaloidide suhtes on andmed vastukäivad,
mõnede autorite järgi on neid taimes ainult jälgedena, teiste järgi |% ja
'rohkem. Seemned'pole mürgised. Harilik käokannus sisaļdab ka C-vitamiini
(umb. 400 mg/o absoluutsest rkuivkaalust) ja karotiini. Ravimtaimena olr
įeda tarvitatud sageli, eriti minevikus, hilisemal ajal kohati raļ-rvameditsiį_
nis. Droogiks kogutakse õitsemisajal taime üļemist osa - Herba Lįnarįae,
,on kasutatud laialdaselt näit' diureetikumina ja higistamisvalrendina, vesi_ ''
tõve,,kollatõve, maksahaiguste, sapiteede põletiku, neeruhaiguste, põie_
'katarri, Songa, puhituse, kõhukinnisuse ja solkmete puhul; väikestes kogustes
oksendarnisega peavalu, tahtetu urineerimise, kõhulahtisuse vastu;
välispidiselt fistuļite, furunkuļite, paisete,,hemorroidide, silmapõletikkude ja
,rnitmesuguste l<r.ooniliste nahahaiguste (sammaspool, ekseem, kõõm)
-raviks. Uuemaļ ajai on liiki uur,itud kui ļahtistit, kuicl tule,musteta. Kaas_
ajal leiab ta rakendamist 'pearmiselt homöopaatias.
Taim on vastiļ<u lõhna ja maitsega, mistõttu ļoomad teda väljas eį söö.
Kui ļoomadele söödetakse käokannusega prügistunud õlgi, võib see neicį
,olrustada, eriti hobuseicl. Värsked taimed peletavad kärbseid eemale,
Samasse sektsiooni (kuid teise alamsektsiooni) kuuluvatest liikidest on
Eesti vanenras botaanilises kirjanduses nimetatud L. LoeseĮįį Schrveigg. ja
L. odora (Marsch'_Bieb.) Chav. (ilmselt on ka seļle nime all mõeldud liikį
L. Laeseįįį), l<uici neecl andnred pole hiljem ļ<innitust ļeidnud. L. Loeseli,į
on levinud Lätis Riia ļahe ranniļ<ul.
2. sektsioon Versįcolores (Renth.) Wettst. irr Engl. et Prantl, PfĮanzenfam.4 (3b): 59. lB95; Kupr. in Fļ' URSS 22 2ļ?' 1955. - Subsect. Versį'aoįores Benth. in DC. Prodr. l0: 275. l846. - Ühe- ja mitmeaastased taįmed. Seemned piklikud, kolmekandilised, 0,5--1 mm pikad, kantidei kortsulised või suurel<öbrulised. äāriseta. Kroon valge, helesinine, ļiļla või
ļr

allikasvioletne.
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290. joon.

Joonik ļ<āokannus (Lin'aria repens)

a _-taim (orig.),

'k

2'

'

repens (lad. k.)

Õ

- vili

(kupar).

Joonik käokannus
repens, (L.) Mill. Gard' Dict. ed".
- Lįnaria
6.
1768.
L.
monspessuĮana
(L.)
Mill. Gard. Dicį. ed. B. n'9. 1768;
'
.,!._,no
et
in
Hegi,
Illustr.
Fl.
Mitt'-Eur.
6, (l): 22. l9l8; Kupr. irr:
,Hegi
,.Ęrvgļt
, ::'

'
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29l' joon. Jooniku käokannuse (LtnarĮa repens) leiukohad

Et'stis.

Fļ. ĮJRSS 22:2Ī9.l955; Jaudz. in Latv. fļ. 4: 206. l959' -- L. strįata (Lam.i
Dumont, Botan. Cultiv. lB02; Wied. et Web. Beschr. phan' Gew. Esth',
Antįrrltįnum repens L. Sp. Pl. 614. 1753. '_ A.
Liv- u. Curļ. 349. lB52.
A. strįatum Lam. Fl' frang. 2:34:}.
Pl.
6l6' 1753.
L'
Sp.
monspesstrĮcĮnum
joon.)
(290.
|77B'
JIlggHķa ļvtoHnelbeBcKafl.
- Taim
paljas, 10-_35 cm kõrguse tõusva varrega. Lehed männas4'
tena või ülemised vaheļduvad, lineaalsed, teritunud, l--2,5 cm pikad ja
l-3 mm laiad. Õied enam või vähem hõredas õisikus. oieraod 3-4 mtn
pikad. oietupe tipmed 2,5 mm pikad ja ligi l,rnm laiacl, lineaalstistjad,
teritunud. Kroon sinakas või valkjas, ilma kannuseta 7-l0 mm pikk; kannus sirge, tömpunud, 3 mm pikk. Kupar kerajas. Seemnecl kolmekandiļised
ja jämedalt kortsuliste eenduvate roietega.
Oitseb juunist augustini.
Meiļ julrusliku įulnukana sadamais' laoplatsidel, raudteedel; võrdlemisi
harva. (291. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb ainult Baļti vabariikides. Atļantilises
Euroopas. Skandinaavias tulnukana.

4.

L'
perekond lõvilõug
- AntįrrhįnurrLL
1753.
L. Sp. Pl. 612.
Üheaastased rohitaimed, püsikud või poolpõõsad tervete, enamasti
vaheļduvate lehtedega' Krooni neel suletud; kannuse asemeļ on krooni

ļ

Kreekakeeļsetest sõnadest antį

prrudumisele krooni juures.

*

eitav eesliide, rhįnos

-

nina; nitni viitab kannuse
585

putke aluseļ õõnes väljasopistis. Avar õietupp viietine. Kupar viltumuna_
jas, kahepesaline. Seemned roidelised või võrkjaskortsulised.
Perokonda kuulub iigi a0 liiki,,mis on ļevinud peamiselt Põhja_Ameerikas ja Vahemeremaadel. Nõukogude Liidus esineb 2 ļiiki, mįllest alltoodu
on perekonna tüüplii'k.

A l. Harilik lõvilõug - Antįrrhįnwn maįus,L.Sp.Pl.6t7. l753; Led.
Fl. Ross. 3 (l): 2|4. ļB47-l849;
Schmaļh. <D.lr. Cp. u loxrr. Pocc. 2:26|'
1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (l): 19. l9l8; Vilb.
Eesti tainr. ed.2.205. 1925; I(upr. in Fļ. URSS 22:226. 1955; Jaudz. įn
Latv. lļ. Ą:20B. 1959.
AurupuHylt xpynuuü (,lsrltnuü sen xpynrrnrü).
(292. joon.)

-

o. Vars 20-80 c,m kõrge, harunenud, üļalt nää,rmel<arvane. Lehed
süstjad või lineaalsed, peaaegu rootsutud, 4-8 cm pikad, 0,7-_2 cm laiad,
üļemised lehed väikesed. Õied enam või vähem iįhedas kobaras, suured,
jämedatel raagudel. Õietupp näärmekarvane, kroonist ja kuprast lühem,
munajate tipmetega. I(roon 4-5 cm pikk, punane, kollane, valge või kirj:-r.
Kupar |2-l7 mm pikk, näärmekarvane. Seemned võrkjaskortsulised.
Õitseb juulist oktoobrini; viljad alates juuli lõpust.
Väga laialdaselt ja ammust ajast kultiveeritav aia-iļutaim.
Üldlevik. Kodumaine Vahemeremaadel. Mujal Euroopas ja Nõukogude
Liidus ainult kuituuris; mõrrikord muutub umbrohuļ<s.
Majanduslik tähtsus. Väįrenõudlik kauaõitsev i1utaim.
Baltimaade vanemas botaanilises kirjanduses mainitud liiki Antįrrhįnum orontįum L' ffuIisopates oronįįunt (L.) Raf.| pole Eestist ega lähimateļt naaberaladeļt leitud.
5. perekond haiklõug

-

Chaenorrhįnum, (DC.) Lange

Lange in Willļ<. et Lange, Prodr. Fl. I-Iisp.2:577. 1870. _
Lįnarįa sect. Chaenorrhįnun DC' Fl. franę| 5: 140. ļ8l5'

Üheaastased taimed tervete vastakute lehtedega, oied kaenlasisesed.
Kroon avatud neeluga. Kupar avaneb ülalt kolmehambalise avausega või
juhusliku pĪaoga. Seemned roidelised, piklikmunajad või prismaatilised.
Perekonda kuulub üle 20 liigi, mis on ļevinud Lääne_Euroopas, Vahe_
meremaadel, Ķaukaasias, Väike_Aasias, Iraanis ja Kesk_Aasias. Nõukogude Liidus on kindļaks tehtud 4 liiki.
1. Pihkane haiklõug
Chaenorrhįnum uiscįdum 3 (Moench) Simonk.
in Urb. et Graebn. Festschr. Asch.234. 1904; Ķupr. in Fl. URSS 22:227.
1955.
- Ch. mįnus (L,) Lange, p. p. in Wilļk. et Lange' Prodr. Fl. Hisp.
2:577.1870; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):29. lgl8;

I maior, naĮus (!ad,. k.) suurenr.
- chaįneįtt
2 Kreekakeelsetest sõnadest'
- rnittesuletud, rhįnos -- nina; avatud
järgi.
3 uįscį'dum (lad' k.)
kleepuv, liimine' pihkane.
-
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292. joon. įlarilik Įõvilõug {Atl,tirrhinurn naįus|
emakas tupp.a - õitseva taime ülemine osa, D

|

iehtedega, c

-

-

kuPar.

c

d

a

b

293. joon. Pihkane haiklõug (Chaenorrhinum oiscidum): a '_
noor, õitsev tainl, b
vanem'.viljuv taim, c _ õis küljelt,
r/ _- õis- altpoolt. (a ja b _ orig')

Jaudz' in Latv. fļ.4: 209. 1959. --- Antįrrhįnum m,įnįĮS L.Sp.Pl.617. 1753.
_ Lįnarįa uįscįda Moench, Meth. pl. 525. l7g4' L. mįnir (L.) Desf. Fl"
- Klinge, Fl. Est-, Liv_ u.
Atl.46. 1800; Led. Fl. Ross. S (l): zt\. IA4T-1849;
Curl. 2l0. l882; Schmalh. o.rr' Cp. u IoxH' Pocc. 2: 265- lā97. _ XeHopl.tuyu
x.ņeüķnü. (293. joon')
58B

o'

-Iaim

naįälnteļiarvane. Vars b.-25140) crn kõrge, püstine, sageli alu_
'törnbid, pikkamisi rootsuks
sest alates harunenud. Lelrecl pikliksii-stjad,
ahenevad, aļumised vastaktrd, ülernised vaheļduvad. Õied 6-ļ3 rnm pikku';_
tel raagucĮeļ ļehtecle kaenlas. Kandeļehed enam-vähem õieraagude pikku'
sed. Õietupp 3-4 mm pikkuste ja alla l mm laiuste tömputrud tipmetega.

Kroon 6 mm piklr, helevioĮetne, neelus kollakas laik; üiernine huul pügal_
dunud, alumine ülrestturuste hõlmadega. Kupar 5--6 mm pikk ja 4 mm Įai,
tipuosas näärmekai'vane. Seemned munajad, 0,4-0,5 mm pikarl'
Õitseb juunist oktoobrini; seemned valmivad aļates juulist.
Levinud tulnukana teeservadeļ, raudteedel, iaoplatsidel, elamute lähe'
duses, viimasel ajal ka umbrohuna põ1dudel. Esįneb kogu ll.abariigis. Ees_
tisse tunginud nähtavasti lõuna poolt (Lätist) möödLtnr-rd sajandi II pooleĮ.
'I'artu juures"
J. Klinge (l. c.) arvab' et liigi levila põhjapiir on rrähtavasti
Varasemad autorid liigi esinemist Eestis l'eel eį maini.
Üldlevik. Nõukogtrrle Liidus Euroopa-osas ja Ķaukaasįas. Kesk_Euroopas.

Majanduslik tälrtsus. Vanade andmete järgi söövad teda veised, lam_
bad ja mõnikord ka sead.
2. triibus Scrophularieae. -' ClLeįoneae Benth. irr DC. Prodr. 10: 29B.
l846. _- Õiekroon putkjas või keĮlukjas, alusel ei ole kotjat väljasopistist
või kannust. 'lo1nrr-rkotid ühepesa1ised. Vili - õmblLrstest avanev kupai.
Lehed on vastakud või üļemised valrelduvad.

6,

perekond sealõuarohi

L. Sp. Pl. 619.

ScrophuįariuI L.
1753.

Ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed, ltarva poolpõõsad; paljad või
näärmekarvased. Lehed terved kuni sulgjad, vastakud või (harvernini)
männastena asetsevad. Õied enamasti ļiitõisikus. Õietupp sügavalt viie_
ļõhene või -jagune. Kroon punakas, pruunikas või koiļane, lühikese, viltuse,
viiehõlmaļise, peaaegu kahehrruielise servisega. Toļmukad, arvult 4, kinnitunud krooni putke alusele; ülenrise huuļe hõlmade alusel enamastį veel
soornusekujuline staminood. Sigimik ülemine, kalrepesaline, alusel ümbrįt_
setud lihaka rõngaga; emakakael niitjas, väikese suudmega. Viļi _- palju_
seernneline kahepesaline kupar, avaneb kahest õmblusest. Seemned enam
või vähem piklikud, niustjaspruunid, pikiroidelised ja põikikortsuļįsed.
Perekonda arvatakse üļe 300 liigi, mis on levinud põhjapooĮkera mitte'
troopiiistel aļadeļ, eriti Vaļie,meremaadel. Nõukogude Liidus on konstatee_
ritud ligi B0 ļiiki; Eestis esineb 3 liiļ{i, millest ScrophuĮarįa nadosa L. on
perekottna tüüpliik'

ļ

Ladinakeelsest sõnasļ scrophuĮa

mina selle haiguse

vastu,

-

näärmetiisikus, skrofuĮoos; taime tarvitati ravi
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l.

Taimed enam või vähem tihedaļt lehistunud; aļumised lehed 3,5*
l5 cm pikad ja 6_-ll cm laiad, nende alumisel pinnal selgelt anasto*
moseeruvad rood' Öied kollased
l. Kevadine sealõuarohi * Scropltuįarįa uernaļįs L"

Taimed enamasti napili lehistunud; aļumised lehed 2_-8 cm pikad ja
i*4 cm laiad, rood alumiseļ pinnal ei anastomoseeru või anastomosee2
ruvad ainult üksikutel lehtedel. Õied pruunikad .
paksenenud
risoorniga.
lihaka
2. Taimed muguljalt
Vars sile
2. Harilik sealõuarohi Scrophuįarįa nodosa L-

-

Risoom poĮe rnuguljalt paksenenud. Vars tiivuli.ne
ScrophuĮarįa aurįcuįata L3. Vesi-sealõuarohi

-

ļ. aļamsektsioon Vernales Stief. in Engl. Bot. Jahrbüch. 44. B' 428"
l9l0; Gorschk. in Fl. URSS 22:245. l955.
- Kroon ühesuuruste tipmetega;
staminood pole arenenud.
*

l'

ScrophuĮrrįa aernaįįs ' L. Sp. Pl. 62ņ.
Kevadine sealõuarohi
l753; Led. Fl. Ross. 3 (l): 2l5. lB47-lB49; Schmalh. Õn. Cp. u loxn. Pocc;
2:265,456' 1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ti (l): 3l"
ļ9tB; Viļb. Eesti taim' ed.2'2Q5.l925; Gorschk' in Fl. URSS 22:25l' 1955.
- Hopu.lHIaķ seceHHI4ü. (29a. joon')
cl, 4. Taim (l5) 30_60 (l00) cm kõrge, näärmeliselt pehmekafvane.
Vars neljakandiline, lihtne. Alumised lehed kolmnurkjas-munajad, 4-5 cm
pikad ja peaaegu niisama laiad, alusel madalalt ja tömbilt sämpunud, set'vadel jāmedalt kahelihambulised. Leheroots 5-8 cm pikk. Varrelehed ja
kõrglehed kolmnurkjas-munajad, teravad, kiilja alusega, väiksemad,
lühema rootsuga kuni istuvad, kahelisaagja servaga' Kõikidel lehtedel üle"
mine pind peaaegu paljas' alumine pind ja rood tihedate valgete näärmekarvadega. Õied kahe-kolmekaupa kaenlasisestes poolsarikates, moodustades kokku hõreda püramiidja õisiku. Õietupp näärmekarvane, 4-5 mm
pikk, munajate tipmetega. Ķroon kolļakasroheline, paljas, ur,njas, ülespoole ahenev, 6 mm pikk, peaaegu ül-resuguste tipmetega. Staminood pole
arenenud. Kupar munajas või piklik, paljas, 6*8 mm pikk, teravatipuline.
Õitseb aprillist juunini.
Väga harva tulnukana elamute lähikonnas (Elvas, Tartus botaanikaaias

ja Raadil). (295. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa keskrajoonides. Kesk- ja atlan_
tilises Euroopas, Vahemeremaadel; sissetoodult Skandinaavias.
2. alamsektsioon Scrophuįarįa. _ Scorodonįa G. Don, Gen. Hist. Pl.
4:507.lB3B; GorscĮrk' in Fļ' URSS 22:252. ļ955' -_ Krooni ülemise huule
I aernąįįs (ļad. k.) _ kevadine.
590
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b

c

d

294. joon. Kevadine sealõuarohi (ScrophuĮaria aernaĮis|

ajab-taim,cjad_õied.

hõlmad alumise huule külgmistest hõlmadest 2*_4 korda Suuremad; sįaminood mitmesuguse kujuga.

rida Nodosae Gorschk' in Fl' URSS 22:266. 1955. _ Taimed muguļvõi ļihtsalt jämenenud risoomiga. Õietupp kroonist 2|ļz-4 korda

l.

jalt

ļühem.
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295. joon. I(evadise sealõuarohu (ScrophuĮarĮa uernaĮīs) leiukohad Eestįs

2. ttarilik

sealõuarohi --' Scrophuļarįa nodosa, L' Sp. Pl. 6l9. l753;
Led. Fl. Ross.3 (l):218. lB47-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth', Liv- u. CurI.347. lB52; SchrrralĮr' on' Cp. u Įoxrr. Pocc. 2:266. l}g7;
Hayek et Hegi in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (l):33. 1918; Gorschk. in
Fl. URSS 22:269.1955; Jaudz. in Latv. fl.4: 210. 1959.
- Hopuuuur ye.ro.
ņaruI?. (296. jooti.)
4. Taim 40_*l60 cm kõrge, paljas, harva üļemises osas näärmekarvane,
muguljaĮt jämenenud risoomiga. Vars püstine, teravalt neljakandiline.
Lehed munajad, 5--15 cm pikad ja 2-10 cm laiad, l-4 cm pikkuse roorsuga, teravad, aluseļ laisüdajad, kaheļisaagja Servaga; kõrglehed väikse_
mad, süstjad' Õied 3- või 4-kaupa poolsarikates, moodustades kuni 45 cm
pikkuse püramiidja õisiku' Õisiku- ja õieraod peaaegu mus,tade näärmeliste
karvadega. Õite kandelehed lineaaļsed, l-2 mm pikad, õieraagudest 5-l0
korda lühemad. Õietupp kuni 2,5 mm pikk, paljas, tipmed tömbid, munajad,
kitsa valge kileja Servaga. Ķroon ?-|0 mm pikk, tume, servise įilemine osa
punakaspruun, alumine osa ja krooni putk enamasti rohekad. Näärmekar_
vaste niitidega toimul<ad krooni suletud; stanrinood äraspidineerjas, pikku_
sest kaks korda laiem, tipul pisut pügaldunud. Kupar paljas, peaaegįl
kerajas, rohekaspruun, 5-B mm pikk, teritunud. Seemned elliptiliseC,
0,7 mm pikad ja 0,4 mm laiad, tumepruunid; üks taim annab keskmiselt
50 000 scemet.

I
59i2

nodosa (lad. k.)

*

sõlmiļine, sõlmedega.
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296. joon. Hariļik sealõuarohi (ScrophuĮaria nodosa\'. Q

_

õitseva taime 'ülemįne osa,

ü_mugulaliseltjämenenudrisoom,c-õiseestvaates,d_õiepikilõige,e-emakas
kupar. (c ja b
tupplehtedega, f
- orig')
- avanev
38 EeSįi NSV

lļr:rrra

Õitseb juunist septembrini.
Metsades, võsastikes, kraavikallastel, teeservądel, eļamute ümbruses,
karjamaadel. Sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne_ ja IdaSiberis. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel,.
Väike-Aasias, Kanadas.
Majanduslik tähtsus. Hea meetaim. Veistele ja hobustele mürginc.
Risoom sisaldab aļkaļoidi skrofuļariini (0,l-l,l2/o); vähesel määral on
alkaloide ka õites ja vartes. (Viimasel ajal kül.l eitatakse skrofulariinil
sisaldust.) Kõikides taimeosades leidub tugeva hemoļüütilise toimega sapo_
niine. Hariliku sealõuarohu hemolüütiline tiiter on saponiinitaimede scas'
üks kõrgemaid. Taim sisaļdab veeļ mõruaineid ja llavoonglükosiidį dįosmiini (barosmiini). Lehtedes leidub rohkesti C-vitamiini
1000 mgVo
- sealõuarohi
ūmber absoluutse kuivkaaļu kohta. Ravimtaimena on harilik
tähtsust omanud peamiselt minevikus ja olnud kasutatav skrofuloosi,.
marutõve, hõõtsiku ning väga mitmesuguste nahahaiguste ja _löövete vast.t"Droogiks on kogutud nii ürti kui ka maa-aluseid osi-- Herba et Radįr
ScrophuĮarįae. Ķaasaial tarvitatakse värskeļt homöopaatias. Taim on vas_
tiku lõhnaga ja loomad teda tavaliseļt ei söö (on viiteid, et vaid kitserl:
söövad, ilma seejuures kahjustumata)' Hein tuleb ltrgeda ,kõĮbmatuks, kui.

selle hulgas on 2_37o sealõuarohtu.

2. rida Aįatae Gorschk. in
rootsud tiivulised.

Fl' URSS 22:270'

1955.

*

Varred ja lehe-

3. Vesi-sealõuarohi - ScrophuĮarįa aurįcuįataI L. Sp. Pl. 620. l753;Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):82. lgt8; Haril in
Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed.2. 6 (l) .t: 34. 1965.
L. aquaĮica L. S1t.
- 1882.
Pl. 620. 1753, p. p.i Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 208.
- Hopuuuux.
aoĀuuü. (297. joon.)

297' jootl. Vesi_sealõuarohu (Scrophuļarįa aurįculara) õisik ja
osa r,art lehega. (Orig.)

1 aurįculąta (lad. k.) -- kõrvukas' kõrvadega; mõnikord esinevate ļehekõrvakeste
594

tõįlu:'.

4. Taim 40-* l00 ciir kõrge, paljas, kiuļiste juurtega. Vars neljakandiline, kandid (samLrti ka leherootsud) laial'į või kitsalt tiivulised. Lehed
piklikmuna jad,7--9 cm pikad ja 3,5-4,5,cm laiad, 2 cm pikkuse rootsugl,
enam või vähem tömbid, alusel südajad, täkilise Servaga. Õied poolsari_
kates, moodustades kuni 30 cm pikkuse pöörisja õisiku. Õieraod näärmekarvased, poolsarikate raod paljad. oite kanclelehecl pikliklineaalsecĮ,
3,5 mm pīkud, mitu korda õieraagudest lühemad. Õietupp kuni 2,i
(3) cm pikk, paljas, tipmed ümarad, laia kileja Servaga. Kroon B-9 mnt
pikk, ülemine huul ja külgmised lrõļmad pruunikaspunased, putk ja alumine hõlm rohelised' Näärmeliste niitidega tolmukad krooni suletud; staminood ümar, nõrgalt neerjas, pikkusest vaevalt laiem, terve või pisut
pügaldunud. Kupar sile, peaaegu kerajas,5 mm pikk, terav. Seentned ellip_
tilised, 0,7 mm pikad ja 0,5 mm iaiad, tumepruunid.

oiįseb juulist septembrini.
Veekogude kaļļastel. Meil kogutud möödunud sajandil Viljandisi; hiljem pole õnnestunud leida. (29B. joon.)
Üldlevik. Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel.
Majanduslik tähtsus. Sisaļdab alkaloidi skrofulariini ja saponiini. Mürgine.
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298. joon. Vesi_sealõuarohu (Scrophularįa aurįcuįafo) küsitav leiukoht Eestis.

595

7.

perekond pärdiklil|
Mįmuį.usĮ L'
L. Sp. Pl. 634.- 1753.

Ühe- ja ntitmeaastased rohttaimed, paljad või näärmekarvased, mõnikord kleepuvad. Lehed vastakud, terveservalised kuni hõlmised' Õierļ
üksikult ,lehekaenaldes, moodustavad hõreda kobarja õisiku. Õietupp putl<_
jas või kellukjas, viie,. enamasti erisuguse tipmega. Õiekroon enarn või
vähem selgelt kahehuuleļine või peaaegu üiresuguste tipmetega, sinine,
punane' kolļane, harvemini valge. Tolmukad, arvult 4, kinnituvad kroorri
putke alumisele osaĮe. Emakakael paljas või karvane, harilikult tolmukatest
pikem. Ķupar kahepesaline, avaneb õmbļustest.
P-erekonna 60-l20 liiki on ļevirrud peamiselt Ameerika nrittetroo_
pilistel aladel' Nõukogude Liidus esinevast kuuest liigist kasvavad pooled
Kaug-Idas (tulnukad Ameerikast), pooled Euroopa_osas. Perekonna tüüp_
liik on Mįmuįus ringens L'
l. Taimed üleni pikkade pehmete karvadega. Õietupe tipmed pikad, put.
keosast kuni poolteist korda lühemad
2' Musktls_pärdiklill
MįntuĮ.us moschatus Dougl.

-

Taimecl alt paljad, üIalt lühikarvased. Õietupe tipmed lühikesed, put_
keosast vähernalt kaks korda ļühemad,
i. Ķollane pärdiklill Mimuļus guttatus DC.'

l.

-

Sinįoįus Greene in Bull. Calif. Acad. Sci. 1: l09. lBB5; Novop.
in Fļ. URSS 22: 312. l955.
Ühe_ või mitmeaastased taimed, paljad või
karvased. Tuped viljumise- ajal puhetunud, ümbritsevad kilejat kupart
avaralt, tipmed erinevad, aļumine painutatud üles külgmiste kohale, sulsektsioon

gedes neelu osaliselt või peaaegu täiesti. Kroon selgelt kahehuuleline, kahe
kumerusega, mis tema neelu peaaegu sulevad. Toļmukad ja emakakael ei
ulatir kroonist. välja. Kupar avaneb inõlemast õmbļusest kuni aluseni;
seemnekandj

a

terve.

l.

Mįtttuįus guttatus 2 DC. Cat. hort. Monsp' I27'
Kollane pärdiklill
l8l3; Į{ayek et Hegi in Hegi, Ilļustr, Fl. Mitt.-Eur.6 (l):37. l9l8; Grant
in Ann. Miss. Bot. Gard. ll:157.1924; Novop. in Fl. URSS 22:312. lg55;
Jaudz. in Latv. Īl.4:213.1959.
auct,
- M. ļuteus
- Vilb. Eesti taim. ed.2.
205. 1925.
M. LangsdorfĮf Donn'
fy6acruK KpanĪļaTbltl. (299. joon.)
4. Vars tõusev, põlvjas või piistine, sageli üļe 50 cm kõrge, karvane
ainult üļemises osas, õõnes, võrdļemisi jäme, peaaegu ruljas, Įihtne või
haruļine, sageli aļumistel sõlmedeļ juurduvad võsundid. Lehed varieeruva
kuju ja Suurusega' ēnamasti lai_ kuni piklikmunajad, kuni l0 cm pikad ja
7 cm laiad, veidi ebareeglipäraselt hambulised, tömbid, 7 peaaegu kaarjalt
kulgeva fooga' enamasti ümardunud või kiilja alusega; sõlmevalred üldiselt ļehtedest pikemad. Õisi varrel palju, harva alla lO; nad oh kollased,
3-4 cm pikad, neelus harilikuļt punaste laikudega. Õietupp lühikar_

į

Ķreekakeelsest sõnasį mįrnos _- komödįant; õie sarnasuse tõttu näitleja maskiga
(lad. k.)
tilgaga, tilkadega.

2 guttatus
596

-

299. joon. Koļlane pär<1iklill (MinluĮus grrlfalrrs). (orig.)

vāne või paijas,

ligi l

cm pikk, viljumise ajal Suureneb kahekordselt, tipmec

kolmnurkjad, ülemine teistest mįrgatavalt pikem. Kupar tömbilt munajas,
tupest peaaegu 2 korda ļühem.
Õitseb juunist septembrini.
Aia-ilutaimena kasvatatav, eriti oļi seda varemateļ aegadel; kohaįi'
eeskätt Põhja-Eestis, metsistunuļt või isegi naturaliseerunuļt jõgede kal_
lastel ja mujal niiskemates paikades. (300. joon.)
Üldlevik. Põhja-Ameerikas, kust on tulnukana levinud mitmetesse maadesse Euroopas (ka Nõukogude Liidu ļoodeossa) ja Uus-Meremaale.
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300. joon' Kollase pärdiklille (MimuĮus guttatus) naturalisatsioon Eestis

2. sektsioon Paradanthus Grant inAnn. Miss. Bot. Gard. ll: lg5. 1924;
Novop. in Fļ. URSS 22: 3l4. 1955.
mitmeaastased rohttaimerl,
- Ühe_ või
paljad või näärtrreliarvased. Tuped kellukjad,
mõnikord viljumise ajal puhetunud, nende tipmed täiesti või peaaegu ühetaolised. Kroon enamasti leh_
terjas, mõnikord kahehuuleļine, enamasti Įąia neeiuga, ühetaoliste või
erisuguste tipmetega, roosa' punane, ļ<otrlane või sinine, harva valge. Tol_
mukad harilikult ei ulatu kroonist välįa. Kupar avaneb aluseni. Seemne_
kandjad täielikult üksteisega kokku kasvanud või lahknevad tipu juures,
mõnikord kuni keskpaigani.
2. Muskus-pärdiklill
Mįmuįus moschatusl Dougi. in Edrv. et al.
Bot. Reg. 13:1118. lB27;- Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
'6 (l): 37. 19lB; Grant in Ann. Miss. Bot. Gard. tl 223. 1924; Vilb. Eesti
taim. ed. 2.205. 1925; Noüop. in Fl. URSS 22: 3|5. 1955. ._ lydacrux lrycrycltstü. (301. joon.)
4. Taim näärrnelis_haįune, muskuse lõhrra levitav. Vars tõusev, alumistel sõlmedel juurduv, või püstirre, ruljaS,5-30 cm kõrge. Lehed muna_
jad, lühirootsulised, trarvalt hambu1ised, mõnikord peaaegu terveserva1ised'
aluseĮ ümardunud või tömbid, harvemini südajad. Õied vähesearvuļised,
1,5-2 cm pikad, kollased punakate joontega, neelus karvased, krooni tipmed ümardunud, peaaegu ühepikkused. Tupp putkjas, B-l0 mm pikk, ülemine tipe teistest pļkem. Kupar munajas, l cm pikk, tuppe suletud.
I
598

moschatus (lad.'k;)' . -, mūskuseline

a
b
30l' joon. Muskus_pärdiklill ļMĮnulus moschtįtusJ: a
haru, Ö _

*

õitsev

õietupp.

Õitseb juulist septembrini.
Meil harva ilutaimena kasvatatav; käesoleva sajandi 20--30_ndail aas_
,tail leitud Taļlinnast Tondiļt metsistunult (302' joon'), hiljem pole enatn
konsįateeritud.
Üldlevik. Põhja-Ameerika, kust ott tulnukana sattunud Nõukogude Liitu
(peale Taļlinna ūmbruse leitud veel Karjala maakitsuselt Zelenogorskist)'
ia Kesk- ning atlantiļisse Euroopasse.

8.

perekond ohulill

L. Sp. Pl. l?.

Gratįo\aI L'
1753.

oied pikaraolised või peaaegu raotud, üksikult lehtede kaenlas.

Tupp

'viielõhenį, enamasti kuni aluseni. Kroon valge' roosakas või kollakas, pikir
putkega ja lühikese, ebaselgelt kahehuulelise servisega; ülemine huul terve

t

Ladinakeelsest sõnast gratia

_

halastus
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302. joon. Muskus-pärdikl,ille (MimuĮus moschatus) hävinud leiukoht Eestis.

või enam-vähem pügaldunud, a1umine koļmehõlmaline. Tolmukaid 4. Ema_
kas munaja sigimikuga, pikenenud, ülai kõverdunud kaelaga ja kahehõlmaļise suudmega. Viļi
laimunajas või kerajas kupar, 4 õmblusest avll_
nev. Seemned arvukad,- peenikesed, piklikud, näsalise pinnaga, enam või
vähem nõgusad.
Perekonda ļ<uulub umbes 30 liiki, mis on Įevinud peaaegu kogu maaker-a,
mittetroopilistel a1adel. Nõukogude Liidus esineb 2 1iiki, millest teine oņ
perekonna tüüpliik
- GratįoĮa officinaĮis L'

l.'Mürgine ohulill
- Gratįola offĮcinaĮis, L.Sp.Pl' 17. l753; Led. Fl.
Ross-3 (|):22a.lB47-1849; Wied. et Web. Beschr' phan. Gėw. Esth-, Livu. Curļ. 6. 1852; Schmalh. on. Cp. u Ioxg. Pocc' 2: 268. lB97; Hayek eĮ
Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):3s. lglB; Gorschk. in Fr. URSS
22: 322' 1955; Jaudz. in l-atv. Īl. 4: 214. 1959. -- Anpau
"lercapcrneuulttž.
(303. joon.)

4.

Vars püstine, įiįemises osas neljakandiline, iihtne, mõnikord haru_
nenud, l2-60 (80) cm kõrge. Lehed vastakud, rootsutud, poolelcli varreümbrised, süstjad, 3_6 cm pikad ja 0]-I cm laiad, teravad, kolme rooga'
alusel terveservalised, tipu pool hambulised või peensaagjad, nende mõīe_
mal pinnal hõredad peenikesed näärmetäpid. Õieį üksikuį kunī 2 cm pikkus-tel raagudel lehtede kaenlas. I'upp peaĮegu aluseni viielõhene,

7-8

mrn

pikk, pikalt teritunud tipmetega, harvade näärmetäppidega. Kroon ligi
I officinaĮis (lad. k.) apteegis ravimtaimena kasutatav
600

b

o
f

6)

o

W
C

a
303. joon. Mürgine
mine osa, į

d

ohulill (Grallola officinaĮis): o

-

õis, c

-

õie diagramm, d

-

_

õitseva taime üle-

avanenud kupar.

2 cm pikk, ülespoole laienev,'kolļakas putk ja peaaegu kahehuuleline valge
servis tumedamate pikiroodudega. Ķupar laimunaj aS, 5-_7 mm pikk ja
lai, sile, punakaspruun, terav, tupega peaaegu ühepikkune või pisut lühem.
Seemned piklikud, 0,5-0,8 mm pikad ja 0,2-0,3 mm laiad, pruunid, näsalised ja võrkkortsulised, mõnikord kõverdunud.
Õitseb juunist septe,rnbrini.
,
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304. joon. Miirgise ohulille (GratioĮa officĮnaĮis) leiukoht Eestis.

Veekogude kalįasteļ, rriisketes kolrtades. Meiļ väga harva; herbaarmaterjaliga on tõestatav ainult leiukoht Pirita jõe kaldal (304. joon.};
vanemaaegsete kirjalike andmete põhjal leitud ka Saaremaalt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Kaukaasias, Lääne_Siberis,
Kesk-Aasias. Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, VäikeAasias, Iraanis, Põhja-Amecrikas.
Majanduslik tähtsus. Taime kõik osad on tugevalt mürgised; mürgisus
ei kao ka kuivatamisel. Sisaļdab glükosiide gratsiosiidi (gratsioliini) ja
gratsiotoksiini, peale nende veel saponiine, alkaloide, rasv_ ja eeterĮikku
õli ning mõnesuguseid orgaanilisi happeid. C-vitarniini on täheldatud leļrtedes 595, õites 256 mg/o abs'o|uutse kuivkaalr.r kohta. Rahvameditsiinis on
ohuliļļe kasutatud mitmeti, eriti lahtistina. Suurema tähtsusega oli keskajal.
Droogiks kogutalrse taime maapealset osa -_ Herba GraįįoĮae. Värskelt
tarvitatakse homöopaatias. Kari1oomad hariļikult teda värskeļt ei söõ;
sįiömine võib esiļe kutsuda Surmaga lõppevaid mürgitusjuhtumeid.

9.

perekond nõgilillik
LįmoseĮĮa I L.
L. Sp. Pl. 631,- 1753.

Paljad rohttainred' Õied üksikult, väikesed, ļühikeste raagudega. Tupp
kellukjas, viiehambaline. Kroon ratasjas-kellukjas, peaaegu korrapärane,

'
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Ladinakeelsest sõnast ļ[mus

-

muda, või įįrnosus

_

mudane; taime kasvukoha järgi_

ja viiehõlmalise, avatucl, peaaegu kahehuu]elise servisega'
ļühikese putkega
_naā
on kinnitunud krooni putke keskele' Emakas viltuse,
Tolmukaid 4,
kahe
enam-vähem lühikese kaelaga. Kupar ainuĮt alusel kahepesaline,
õmblusega. Seemned arvukad, peenikesed, piklikud'
Perekįnna kįimmekond liiki on ļevinud peaaegu kogu maakeral; Nõu_
kogude Liidus, sealhulgas Eestis, esineb perekonna täüpliik.

Harilik nõgilillįk -- I-įmoselĮa aqu'atica' L' Sp.Pl.63l. t753; Led.
Fl. Ross.3 (l): 226. 1847-1849; Wied. et web. Beschr. phan. Gew' Esth-,
(l):
Liv- u. curl.352. 1852; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur' 6
2l5'
38. t91B; Gorschk. in Fl' Ūnss 22:324' 1955; Jaudz. in Latv. fl.4:

l.

(305. joon.)

JlyxHr.rqa BoĀ'IHaf.
- Taim
paljas, peenikesĮe nraadjate juurduvate võsundit"q^u'..,l-_1
o.
(roįm korge. LeĻed jlurmise kodarikuna ja võsundite tippudel, elliptiĮised
1959.

W
I

a
c
305. joon. Harilik

I

aquatica (lad. k.)

--

nõgiliilik (LimtlseĮĮa
kupar, c

-

aquatĮca|'. a
õis.

-

taim, b

*

vee-, vees elunev
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kuni ļineaalsed, kuni 2'5 cm pikad ja kuni 7 mm laiad, törnbivõitu, terveservalised, pikast rootsust mitu korda lühemad. Õied üksikult lühematel või
pikematel raagudel. Tupp 7,5-2 mm pikk (viljumise ajal pikeneb
2,5 mm-ni), kroonist lühem, putkeosa pikem kui teravad kõverdunud tip,
med. Kroon valge või toosa, 2-3,5,mm pikk, peaaegu aktinomorfne, viie
tõmbi tipmega. Tolmukaid 4, mõnikord 2. Emakas munaja sigimikuga ja
nutitaolise suudmega. Kupar munajas või kerajas, 3 mm pikk, 2 mm lai,
tupest veidi pikem, pruun, sile. Seemned 0,5 mrn pikad ja 0,2 mm laiad,
pruunid, kaksikkumerad, pikiroidelised.
Õįtseb j rrunist oktoobrini.
Seisvate või aeglase vooļuga veekogude mudastel kallastel või kalda_
VeeS; peamiselt Põhja-Eestis. (306' joon')
Üldlevik. Nõukogude Liidus Arktikas, Euroopa-osas, Ķaukaasias, Siberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Euroopas, Himaalajas,
Tiibetis, Mongoolias, Jaapanis, Manclžuurias, Põhja_ ja Lõuna-Ameerikas.
Varieerub tugevasti. Peale f. aquatica eraldatakse näiteks;
t. terrestrįs Glück
väiksemad, võsundeid ja õisi vähe;
- taimed
Ī. submersa Glück
veesisestel lehtedeļ areneb tavaliselt ainuļt roots,
mis mõnikord tipul ļabataoliselt
laieneb; võsundeid enāmasti pole, õisi
väga vähe;
t. natans Giück
taimed Suuremad, ļeheļabad ujuvad, õied kļeisto_

-

gaamsed.
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306. joon.
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Hariliku nõgiliIliku (LimoseĮĮa'aquatica) leiukohad Eestis

\

ol

3'

alamsugukond Rhįnanthoįdeae Wettst. in Engi. et Prantl, Pfįanzen_
4 (3b): a9. lB95.
Pungaseisundis krooni tagumised tiprned või ülahuuļ kaetud ühe või -nrõlema külgmise tipmega.

f

am.

ļ.

triibus Veronįceae Benth. in DC. Prodr' t0: 456. 1846. Krooni putk
lühike või pikenenud, tema tipmed enamasti laiuvad. Toļmukaid harilikuit
kal<s; tolmukotid tömbid, ühe- või kahepesalised. ViĮi
- kupar. Lehed'
vähenralt alumised, vastakud.

i0.
'

perekond mailane
- 1/eronįcaI L'
L. Sp. Pl. 9. 1753.

Ütre- või nritmeaastased ro1ritairned, nrõnikord alusei puitunud pooĮpõõsad. Lehed vastakud või vaheĮdrtvad, mõnikord männasena, paljad v5i
ļiht- või näärmekarvased. Õied vahel üļ<sikuit ļehtede kaenlas, sagedamirri
aga mitmesuguse kujuga õisikutes. Tupp harilikult sügavaļt viie- või neljahõlmaline. Kroon sinine, ļillakas, roosa või valge, harva kollane, lühikese
või pika putkega, ServiSeoSa nelja- (viie-) tipnreiine, ratasjas või kahehuuleline. Toļmukaid 2, nad,on kroonist ļühemad või pikemad, kinnituvad
krooni putkes. Enral<as pika kaelaga ja väikese nutitaolise suudmega.
Kupar kahepesa1ine, harilikLrlt l<ü1gede1t 1apik, vahel puheturrud, tipul
pügaĮclunud, tömp r,õi terav, paljas või ļiht- või rräärmekarvane, siĮe,
võrkjate roodudega, avaneb 2 õmblusest' Seemneid igas pesas |-|2;
harilikuļt on nad väikesed, ünrmargused ļ<urri piklikud, liudjalt nõgusad,
ļamedad või kaksikkumerac, siļedacl rlõi kortsulised, paljad, harveminį
karvased.
Perel<onda kuuļub ligi 300 liiki, mis on ļevinud l<clgu nraailnras, kõige
ļaiaļdasemalt Aasias ja Euroopas, eriti Vahemere,maadeļ. Nõukogude Liidus esineb üļe 140 liigi; Eestis on ļ<onstateeritud kodumaiseid ja metsistunud ļiike kokku paarikümne ümber. Pereļ<onna tüüpliik on Veronīca offī-

cįnaįįs L'

LIIKlDE IĻ{ĀÄRAMISĖ',Į'ABEį1. Mitmeaastased taimed (Įrarva üheaastased rriisketes kohtades, kuid
siis kupar puhetunud). Kupar kiilgedelt lapik või puhetunud. Õied
kaenlasisestes kobarjates või tähkjates õisikutes, harvemini üksikult

iehtede kaenļas
Ž
juurtega.
peente
Üheaastased enam-vāhenr väiļresed taimed
Kupar
külgedelt lapik või nõrgalt kumer. Õied üksikult või tiprnise kobarana;
4
tgll neljalõhene; kloon ratasjas .
\,..

t Taįme nimį antiikautoritel püha Veronica järgi, kelle nimi omakorda on nähtavasti
ja
tuletatud ladinakeeļsetest sõnadest aerįļS
- tõeļine, õige, unįcus - ainus' ainulaadne.
Arvatakse ka, et Verorlįca taimenimena võib oļļa muudend Betonįca'st.
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2. Kupar ümardunud kuni ļai-ovaalne' kumer või kergelt

lamendtt_

nud, avaneb õmblustest ja pesade kaupa, tömp või terav. Seemned ker'
gelt lapikud, munajad või piklikud. Tupp neljalõhene. Taimed kohanenud iugevalt niisketele või veekasvukohtadeļe (sektsioon Becca-

bunga)

3'

-:
4.

13

Kupar külgedelt tugevalt lamendunud, kõrgelt kokku kasvarrud õmblustega, avaneb ainuli platsentaarsamba kaudu. seemned lapikud,
tasakumerad või paadikujulised' ühelt küljelt nõgusad. Tupp neljaiõ
või viielõhene. Ei ole veetaimed (sektsioon Veronica)
Kobarad lühikesed või pikad, hõredad ja katkestunud. Kroon ratasjas'
väga lühikese putkega. Ķupar külgedelt tugevasti lamendunud, tipul
sageli pügaldunud (sektsioon Veronįcastrum p. p.)
l. Liivateelehine mailane '_ Veronica serpgĮĮifolia L.
Kobarad tihedad, sagedamini pikad, mõnikord lühikesed, tähkjad;
kroon märgatava putkega, käändunud või sirgete hõlmadega. Kupar
peaaegu kerajas, külgedelt kergelt lamendunud, tömp või pügaldunud.
15
Enamasti suured taimed (sektsioon PseudolųsĮtnachĮa\
5
Seemned paadikujulised, ülalt nõgusad, seljalt kumerad
Seemned lamedad või kaksikkumerad, enam või vähem selge hiilu-

miga

5. Lehed 3
või munajad

I

kuni 5 tömbi või tömbivõitu hõlmaga, üldkujult sõõrjad

8'

Hõlmlehine mailane

-

Veronįca hederif oĮia L.

6. Emakakael kuni l,5 (l,B) mm pikk, sirge; õis läbimõõdus 6_-7

mm.

Kupra hõlmad ühinenud täisnurga aļi, kui aga terava nurga all, stis
7
nõrgalt eemalehoiduvad
Emakakaeļ 2-3mm pikk, kõverdunud; õis ļäbimõõdus 7__1l (l5) mm.
Kupra hõļmad ühinenud nürinurga all' sügava väljalõikega. Tupe tip_
med süstjacl, viljumise ajal eemaļehoiduvad
Veronįca persica Poit"
7' Pärsia mailane

7. Kupar

-

märgatavate või mittemärgatavate roodudega, lihtsate lühikesie

8
ja hajusate näärmelisįe karvadega. Lehed ümarmunajad .
karvaharavil
näärmeliste
ainult
roodudega,
Kupar mittemärgatavate
dega; seemnecļ 3-B-kaupa pesades. Tupe tipmed piklikmunajad kuni
süstjad, eemalehoi11uvad, ei kata teineteist servadega. Lehed piklik_

munajad

8.

4.

-

Kesamailane

Veronįca agrestis L.

-

Tupe tipmed laimunajad, teravad, napilt karvastunud, mõnevõrrakat'a-

vad teineteist servadega. I(roon 5 mm pikk. Kupar oma pikkusest veidi
laiem; emakakael ulatub kupra sisselõikest enam-vähem märgatavalt
välja. Seemned pesas l0-l2-kaupa
Veronįca poĮita r'^r"
5. Läikiv mailane

-
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mm pikk. Kupar oma pikkusest peaaegu 2 korda laiem; emakakaeļ uļatrrb sisseļõikest vaevalt välja
6. Tumeroheline mailane _ Veronįca opaca Fr.

9. Õieraagtupestlühemvõiveidipikem
g tupest
'''irl"i,o,i,ilļ1lrT,,".

l0.
-ll.

-

Veronica fitifornt'ls Smith
Lehed terved, saagjashambulise Servaga, hambuļised või täkilised . l l
|2
Lehed sulg- või sõrmlõhised .
Alumised varrelehed alusel kiiljalt ahenenud; kõik lehed terveservaĮised või peaaegu terveservalised. Peaaegu paljad taimed
l0. Võõrmgilane Veronįca peregrina L.
e

-

Alumised varrelehed aluseļ ümardunud või peaaegu südajad; kõik
ļehed hambulise või täkilisharnbulise servaga' Vars karvastunud
Veronįca aruensįs L.
9. Põldmailane

-

|2. Emakakael ulatub kupra väljalõikest tugevasti välja; kupar ümardu_
nud alusega, 18-26 Seemnega. Kroon tumesinine, ligi 5 mm ļäbi_

mõõdus

ll.

Nõmm-mailane __ Veronįca Diįįenįį Crantz

Emakakael ulatub kupra väljalõikest vaevaļt välja või ei ulatu üldse;
kupar kiilja alusega. Ķroon helesinine, ligi 3 mm iäbimõõdus
Veronįca aerna L.
12. Kevadrrrailane

l3.

-

Lehed rootsutud (mõnikord kõige alumised rootsulised), pooleldi varre'

ümbrised, teravad või teritunud, enamasti piklikud või süstjad. Varred
|Į
nõrgalt neljakandilised või ruljad. Õisik vahel näärmekarvane '
Lehed lühikeste rootsudega, mõnikord ülenrised lehed rootsutud, aļun:ised rootsuļised, tömbid, enamasti ümardunud või elliptiliserl. Varred ruljad. Õisikud külgmised või tipmised, paljad nagu kogu taim
Veronįca beccabunga L.
20' ojamailane

-

ļ4. Õieraod viljumise ajal teravnurga all viltu üļestõusvad. Õisik harilikuļt tihe, paljuõieline. Kroon kahvatu-helesihine, mõnikord roosakas

või valkjas. Kupar lai-ovaaļne, tipu suunas mõnevõrra ahenev
l8. Allikmailane Veronįca anagaĮĮis-aquatica L.

-

Õieraod enam või vähem täisnurga all õisikuraost horisontaalselį
eemaļehoiduvad. Õisik hõre, l5_25 õiega. Kroon kahvaturoosa või
valkjas punaste roodudega. Kupar kerajas, puhetunud, tömp
l9' Vesimailane Veronįca catenata Penneļl

-

15. Õied raotud (alumiste õite raod võivad olla |-2 mm pikad); kandeleirt
õieraost pikem. Kobarad enamasti üksikult. Lehed vastakud, tihedąlt
karvastunud või paljad, peenelt ja ebaselgelt täkilised. Taimed l5-_
40 cm kõrged
3. Kassisaba _* Veronįca spicata l,.
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Õieraod üļe 2 mnr pikad; kandeleht õįeraost įühem, Kobaraid sageli
mitu. Lehed vastakud, mõnikord männastena, hõreda karvastusega või
paljad, enamasti teravsaagjad või nürihambalised. Taimed 40-l:50 cm
kõrged
2, Pikalehine mailane
Veronįca ĮongiįoĮia [''

l6. Õietupp

viielõhene, erisuguste iipmetega
15. Laialehine mailane

-

-

Veronįca teucrįum L'

Õietupp neljalõhene
17
17. Kobarad külgmised, üksikuļt või vahelduvalt, hõredad, pikad, vähese_
õielised. Kupar suur, neerjas, pikkusest laiem, enamasti tupest pikem,
sellega ühepikkune või (harvemini) veidi lühem,. Varred nõrgad, mada_
1ad, sageli maadjad ja juurduvad
17. Kännasmailane
- Veronica scuteĮįata L.
Kobarad tilredad ja paljuõielised või lrõredavõitu ja väheseõielised,
õitsemise aja1 kännasjad. Kupar ümardunud või äraspidimunajas,
tupest lühem, oma laiusega ühepikkune või pikem .
ļ8
lB. Õieraod püstised, tupest lühenrad, harva mittemärgatavaļt pikemad.
Varred ühįlaseļt karvased
l6. Harilik mailane Veronįca officinaĮis L'
oieraod enamasti õisikuraost eemaļehoiduvad, tupest 2 korda lühemad
või |llz korda pikemad. Varred kaherealiselt karvased
14. l{ülmarnailane
Veronįca charnaedrgs L'

-

l.

sektsioon Veronįcastrum Benth. in 'DC. Prodr. t0: 479' l846.
p. p. __ Euaeronįca Gris. Spicil. Īl. 2: 27. lB44; Boriss. in Fl. URSS
22: 356. 1955.
- oiekobarad tipmised, ļülrikesed ja tihedad või pikemad ja
katkestunud. Õied märgatavate raagudega; alumised kandelehed peaaegu
pärislehtede sarnased. Tupp neljalõhene. Kroon väga lühikese, vähemärga.
tava putkega, ratasjas. Ķupar külgedelt tugevasti 1arnendunud, enamasti
pügaĮdunud, kõrgelt kokkukasvarrud poolmetega, mis hiljem ļahknevad.
Seemned lapikud, lamedacl või kaksikkumerad, mitte paadikujuliselt nõgusad. Lehed vastakud (mõnikord üļemised vahelduvad). Püsikud, harva alusel puituvad.

l.

Liivateelehine mailane
Veronįca serpgĮĮifoĮia 1 L. Sp. Pl. 12. |753;
C. Koch, Monogr. Veron.25. 1833; Led. Fļ. Ross.3 (l):2aB. 1847-1849,
p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. l0. ļB52;
Schmalh. On. Cp. n IOxH. Pocc. 2: 279. 1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur.6 (l):48. 19lB; Boriss' in Fļ. URSS 22: 365. 1955; Jaudz' in
Latv. fl. 4:21B: 1959.
Procįr. Fļ. osil. 3. 1823. - V. rotundifolīaLuce,
Beporrura TĪzMbqHoĮHcTHafl.
(307. joon.)
4. Taim (5) 10_25 (40) cm kõrge, viljatute ja viljuvate võsudega.
Varred tõusvad, roomavad või lamavad, juurduvad' ruljad, lühikeste
serpgĮĮi|oĮīa (lad.
foĮium _ leht.

'

608

k.)

liivateelehine; nimest 'Į'hgmus serpgĮĮum

ja

sõnast

b

a
307. joon. Liivateeļehįne mailane (Veronica serpgĮĮif oĮia): rr

(orig.),

:J9 Eesti NSV fļoora

I

-

seeme.

-

taim

allasuundunud karvakestega, nõrgad, peenikesed, alusest aļates harunc_
nud. Lehed terved, paljad, vastakud, lühirootsulised või rootsutud, mõni_
kord įuurrnise kodarikuna, elliptilised või (harva) munajad' tömbi tipuga,
peaaegu terveservalised või ebaselgelt nürisaagjad või täkilised, 52a mm pikad ja 3-l2 mm laiad; ülemised lehed lähevad pikkamisi üie
piklikeks kandelehtedeks. Õied tipmistes ja külgmistes kaenļasisestes õisi_
kutes, mis on 2-2a cm pikad, püstised, paljuõielised, hõredad, viljumise'
ajal pikenevad. Tupp ühesuuruste piklike tömpide tipmetega, näärmeliste,
ripsmetega. Kroon 3-4 mm pil<k, valge, valkjas või helesinine roosade
roodudega, peaaegu ratasjas, tupest veidi pikem. Tolmukad peaaegu ļ<rooni
pikkused, kõverdunud. Kupar 3,5-4 mm pikk ja 4-5 mm lai., äraspidisüdajas või laiuti elliptiline, lamendunud, ,tipul sämbuga, näärmeliste ripsmetega. Enrakakael pikk. Seemned ļamedad, kilpjad, ovaalsed, .ligi 1 mrnpikad, arvukad.
Õitseb maist augustini.
Niisketel rohumaadel, põldudel, tee_ ja lombiservadeļ' Harilik üle kogu
vabariigi, eriii savika1 muļlal.
Üldlevik. Nõtrkogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis, ĶaugIdas, Kesk-Aasias. Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, I(urdistanis, Iraanis, Hinraalajas, Jaapanis,.
Hiinas, Põhja_Ameerikas jm.
Majandtrslik tälrtsus. Loomad söövad ļiivateelehist rnailast ralruldavalt,.
vahel isegi hästi (lambad), kuid ta söödaväärtus on äärmiseli nradal. olrr_
list tähtsust pole ial ka umbrohuna. Taļlamise ja kärpimise suhtes indiferentne.

2. sektsioon PseudoĮųsitnachia Koch, Synops. ed. 2. 527. lB37; Benth.
in DC. Prodr. 10:464.1846; Wettst. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. a (3b):
85. l895; Boriss. in Fl. URSS 22:36?.l955'
Õisikud tipmised, kobarjad
või tähkjad, külgmised ülemiste pikenenud-lehtede ļ<aenlas, raotute võį
peaaegu raotute õitega; õite kandeļehed väikesed. Tupp sageli neljaiõhene'
Kroon enarn või vähem väļjakLrjurrenud rulja putkega, mis on pikkusest
veidi laiem, tupest ja oma servisest vaevalt pikem või lühem, ülespoole
hoiduvate või nõrgalt kooldunud tipmetega. Kupar peaaegu kerajas, kül_
gedelt kergelt lanrendunud, tömp või pügaldunud. Poolnred peaaegu kuni
tipuni ülrinenud p1irtsentaarsambaga. Seemned munajad või piklikud, ker_
gelt lapikud, 1amedacĮ või kaksikkumerad. Lehed vastakud, mõnikord 3- või
4-kaupa männases või vaheĮduvad' Püsikud' Moodustavacl arvukaid
hübriide.
Į. rida LongifoĮiae Boriss. in Fl. URSS 22:367.1955. *_ I-ehed vastaļiud või 3- või 4-kaupa ntältnases, enamasti rootsuļised, vahel mõned
peaaegu või täiesti rootsutud, eiramasti iimardunud või südaja alusega,
harvemini talbjad, enarnasti tipuni jäme_ või kahelisaagjad. oieraod ü!e
2 mm pikad; kandeļelred õieraagudest lühemad. Kroon neelus paljas või
harvade karvadega. Kupar' tupest lühem või mõnevõrra pikem, kuid siįs
lehcd rootsutud.
6i0

2.Fikalehinemirįi;ttle-VeronįcuĮongifoĮiaĮL'Sp.Pl.l0,|753'
C.Koch,Monogr.Veron.33.lB33,p'p';Led'Fl'Ross'3(l):232't847lB52;
t84g; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 9.
Hegi,
in
Hegi
et
Hayek
ļ897;
Schmaļh. @n. Cp. n loxtt. Poįc. 2: 27B'
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (1): 44. t9t8; Boriss. in Fl. URSS 22 367. |955:'
V. marįtima L. Sp. Pl. l0. 1753. _
Jaudz. irr l-atv. fl. a:2lB. 1959.
PseucĮoĮgsimachįon Įongifolium

- opiz, Sezn. rostļ. 80. l852. _(L')

Bepo-

HI'įKa ĀJĮįIHIĮoJIįICTHaf. (30B. joon.) '
]ķ. Varrerl 30-l20 (l50) cm kõrgecl, püstised, tugevad, siledad või
vaoliserl, lühikarvaseci' harva palj acl. Lehed 3-kaupa tnännases, harva
vastakud, nrunajas- kunį lināaalsüstjad, 3-t2 cm -pikad ja (0'5)
l*-4 cm ļaiad, įootsuĮised, servadel kuni tipuni harilįkuļi ebaühtlaselt
vöi
kahelisaagjad või teravsaagjad, alusel peaaegu süda.ja-d' tömbid
väga
lühikarvased,
kiiljad, tiįul terltunud, alumisel või mõlemal pinnal

hurvapot;ua.K'andeļehedõieraagudesttunduvaltpikemadvõinen-

deg, iiĖepikkused, enamasti tLrppleūtede tipuni küündivad, naaskeljad või
kuni 25 cm pikk, enamasti üksik,
lirreaalsed. Õisik -- tihe tipmin"
'Õieraodkobrr,
'fupp ligi
tupe pikkused või ļühenrad.
vahel mõne kiilgõisikuga'
2-.3 mm pikk, ā/g ulaūses ļõhestunud neljaks teravaks 1ipmeks, mi1lest
pikk, seest
kaks on piiut pikemad. Kroon sinine või sinivioļetne, ligi 6 mm
1/:
l/e
krooni kogupikkusest;
kuni
karvase Ļa1ge'putkega, mille pikkus on
Tolmukad kroo_
tipmetega.
servis kellukjas, tomįide, peaaegu ühesuuruste
või
ja
äraspidisüdajas
lai,
nist hariļikuit pii..rud. Kupar ī-ņ ** pikk
säm_
ümardttnurl, puh.trnrd, tuģev, paljas, tipus kitsa vähemärgatava
buga; emakaįael kuprast ū12-.į korda pikem. Seemned ovaalsed, ļame_
kuāerad, mõnevõrra kõverdunud, ligi 0,5 mm laiad, 0,75 mm pikad, sile-

rlad.Neidvõibüheļisendiļollal0000võįisegirohkenr.
Õitseb juunist augustini'

Rohumįadel, eriti märgadel, veeäärsetes võsastikes. Sage.
Üldlevik. ŅĮõukogude įii,lru Euroopa-osas (puLrdub Krimmis), EesĮ(aukaasias, Siberis, Ķaug-Idas, Kesk:Aasias' Kesk- ja Lõuira_Euroopas'
Majandtrslik tähtsus. ūeetaim. Sisaļdab jälgedena aļkaloide' Lehtede;t
on õįtsemisajai leitud (absoluutse kuivļ<aalu kohta) 776 mg/o C-vitamiini
ja 30,3 mg% karotiini. Keemiļise koostise kohta on saadud ligikaudu järgĻis"a anāmed (9ä_ctes absoiuutse kuivkaa1u kohta): tuhka 7_9, proteiine
6-17, valke l4, rasvĮļ 2-3,5, tseļļuloosi 23_33, ļämmastikuta ekstraktiiv_
aineid 50_5l. Veised teda väljas hariļikuļt ei söö või söövad halvasti;
heinana arvatavasti süüakse lehti, õisikuid ja puitumata varreosi' Söödrväärtus on madai. Pidev intensiivne karjatamine nrõjub seiļele niiduumb_
rohuļe haļvasti, samuti on ta mõjutatav herbitsiidiga 2,4'D.
Varieerub tugevasti' Tüüpilisemad on meil

var.longifoļįa_lehelabasüdajakuniümardunudalusega;
var. marįtįnta {L,'J Koch (f. salicifoĮia Wallr') - lehed lineaalsüstjad,
kiilja alusega.
I

longifoĮia (lad' k.) --- pikalehine; sõna<lest longus
19t

*

pikk, f ol'ium -_ ļeht'
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a

308. joon. Pikalehine mailane (Veronica ĮongĮf oĮia): a
Ö _ õis pikilõikes.

-

taim,

rida SpicaLcle Boriss. in ijl. URSS 22: 3B0. i955. - 'raimed peaaegįĮ
paljad, enam või vähem lühikarvased või ļ<aredate eemalehoiduvate
karvadega, näärmeļ<arvased, vahel aga on näärnreļ<arvu ainult teiste seas.
Lehed vastakud, mõnikord ülal vahelduvad, peeneli ja ebaselgelt täl<ilised,
tiptr pooĮe terveservaļised. Kobarad enamasti ü1rekaupa. oiecl raotud rlõi
lühikeste raagudega; ļ<andelehed õieraagudest pikemad. Kupar äraspidl
munajas või kerajas. Kroon teravavõitu tipmetega.

2.

3.

Veronįca spicata ' L.Sp.Pļ. l0. Į753; C. Ķoch, Monogr.Kassisaba
Veron.26. lB33; Led. Fl. Ross.3 (l):233. 1847-1849, p. p.; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curl. l0. lB52; Schmalh. o"ņ. Cp. rz Įoxa_
Pocc.2: 278. 1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. įlitt.-Eur' 6 (l):45.
19ļB; Boriss. in Fļ. URSS 22:3B1. 1955; Jauclz. in Latrr. fl.4: 219. 1959.
PseudoĮųsimachį,on spicatum (L.) opiz'.
V. hųbrida L. Sp. Pl. l0. 1753.
Sezn. rostl. B0. lB52.
- BepoHuxa KoJIocĪtcTal. (309. joon.)
4. Varred (i0) i5-20 (60) cm kõrged, üksiktrlt või vähesearvuliselt,.
püstised või tõusrlad, tugevad, ļihtsad; tainlecl ha1lide karvadega kaetutį,
aįnult väga irar'va alumises osas paljad; sageii on lüįrįkeste eemalehoiduvate lihtkarvade SeaS näärmekarvu, peamiselt õįte kandeļehteclel"
õieraagudel ja -tuppedeļ. Lehed 2-7 cm pikad ja 0,3-2,5 cm laiad, vastakud, mõniļ<ord ülemised vahelduvad, süstja11 l<uni ļineaalsed, aiurnised
piklikud kuni munajasümmargused, rootsuļisecl, kiilja, harvemini ümardunud alusega, tipul tömbirlõittt, serval madaļa1t saagjad kuni täkilised, tipu poole terveservalised ja teriturrud; ülemised lehed rootsutud,
rrürisaagjacĮ või terveservalised' tipul teravavõitu. Õite kandelehed
lineaaļnaaslreljad, tupega peaaegu iihepikkused, näärmekarvased. Õisik
tihe üksik tipmine kobar, 2-25 cm pikk; rrrõnikord esinevad ülemiste lehtecle kaenļas külgõisikud' Õieraod viļļaserį või näärmelisvil1asecl, harilikult
tupest lühemacl īõi p.ur.gu puuduvad. Ripsmeline tupp neĮja pikkuselt
erineva süsija tiprrrega. Kroon eresinine, mõnikord roosa, vioĮetne või
valge, 5-7 mm pikk, kuni 2/3 ulatuses jagurrenud rreljaks, pisut külgeclele
troiduvaks erineva Įaiusega tipmeks; krooni putk seest karvarie, 1igi 2 rrm
pikk. Tolmukad püstised, krooniga peaaegu ühepikkused või lühemad.
Ķupar äraspidimunajas või kerajas, väike, tipul nõrgalt pügaldtrnud, vähemärgatava Įiht- ja näärmekarvastusega, tupest lülrem või sel1ega
peaaegu ühepikkune. Emakakael kuprast tlļz-3 korda pikem. Seemned
lamekumerad, ligi 0,75 mm pikad ja ligi 0,5 mm laiad, ļaimrtnajad, tömbic"
siledad.
Õitseb juunist septembrini.
Kuivadel rohumaadel, kirrkudel, teeservadeļ. Harilik.

Üldlevik. Nõukogude Lįidus Eur,oopa-osas, Kaukaasias, Siberis, KeskAasias. Skandinaavias, Kesk- ja atlantili,ses Euroopas, Vahemeremaadel"

I

spicata (lad. k.) _- viljapeataolinc, tähkjas.
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b

ffi
c

d.

a

309. joon. Kassisaba (Veronica spicata1: a -_ taiu (orig.)'
tolmukapea, d -- emakas.

6 -- õis' c

-._

Majanduslik tähtsus. Ķerge (liivase) pinnase indikaatortaim. Alkaloide
,ei sisalda. Lehtedest on leitud (loodusliku niiskuse juures) 90-230 mg/o
C-vitamiini. Ķarjamaal veised teda harilikult ei söö, küll aga lambati'
Madala söödaväärtusega.
Varieerub paljude tunnusįe poolest. Tähtsarrrad teisendid ja vormid on:
var. lancif oĮįa Ķoclt _: ļehed mõļemaļt pinnalt l<arvasec1, süstjad, tera_
valt saagjad;
var. tatifoĮia Koch (V' hųbrida L.) *- lehed mõlemalt pirrnali rikkaļikult
.karvased; alumised laimunajad, alusel südajad; õisikuraag ja tuped iihe_
.-dalt näärmelis-udemelised; nreil pole seni täheldatud;
lehed paljad, ainult servaļ ripsmelised;
var. nįtens (Host) Koch
val'' spicata (var' rluĮgaris Koclr) _ ļehed mõlemalt pinnalt karvaserJ,
.aļuse poole ahenel,acl, täkilised, õisikutelg ja tuped tilredalt udejanäärme_
įised; siia alla kuuluvad
Ī. integerr[ma eeL -- ļehed terveservalised;
Ī' ramosa Fr. Zinrmerm. -- vars haruline;
Ī. spicata
- lehed täkilised, vars harunemata;
Yar' S(ļĮļ[įtlrosa (J. et C' Presl) Asclr. eį Graebn. '- ļelred rrrõļemaļt
pinnalt karvased; õietupp paljas, ainult serval ripsmeline; lehed samasugrt_
rsed nagu var. spicatu'1.

3. sektsioon omphalospora Bess. Ilnum. pl. 85.

1821, noruen; Benth.

1846, p. p.; Wettst. irr Engl' et Prantļ, Pflanzenfam'
(3b): 85. įB95, p. p.; Boriss. in Fl. URSS 22 392. 1955. _- oied ühe_
kaupa kõrglehtede kaenlas, märgatavatel, viljun-rise ajai enamasti longus
raagudel, iiprnistes pöörisjas_kobar.iates õisikutes. Tupp nelja_ või kahelõhene paafikaupa ļ<okkukasvanud tipmetega. Krooļl väga lühikese put_
kega. Kuprad külgedel tugevait lamendunud pooĮmetega, mis oir platsen_
taārsanrbaga kokku kasvanucl või lriĮjem kalreļõhesed, vabad. Seemned
enamasti arvukarl, paadikujulised või liudjad, ühelt küljelt nõgusad, teiselt
kumerad, piklikrrcl või ümmargused, siļedad või kortsulįsed. Kõrglehed
vahelduvad, varreļehtede sarnasecļ, vahel ülemised varreļehtedest erinevarl.
'Ūheaasįased taimed peente juurtega, sageli väga väikesed.
4. Kesamailan e - Veronica agrestis I L. Sp. Pl. 13. 1753; C' Koch,
Monogr. Veron. 14. lB33; Led. Fl. Ross.3 (1):25a. !847-1849, p'p'; Wied'
91 \Ä/eb. Besclrr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. t2. 1852; Schrnalh. @"ll. Cp.
u IONH. Pocc. 2: 2B2' |B97; Hayek ei Hegi in Flegi, Ilļustr. Fļ. Mitt'-Eur.
,6 (l) 54. lglB; Boriss.inFl.URSS 22:408.1955; Jaudz.inLatv. fl.4:220.
V. clĮdųma Spreng. Syst' veg. 75. |825, non Ten, _ Bepounxa
1959.

in DC. Prodr. i0: 485.

4

-

(3l0. joon.)
Varred 3,5-30 (45) cm pikacl, tõusvad, lamavad ja juurduvari,

naIĮļeHHarI.

o.

peenikesed, alusest alates tugevalt harunenud, ļehistunud. Taimed hajusalt

iül,i1rrrvrs.d. Lehed vastakud, munajad või ümarmunajad, ülemised kuni

ļ

agrestis (lad. k.)

_- põllu-,

kõlviku_

6r5

b

d

3l0. joorr. Kcsaniailanc (VeronĮca

rr.q_rcslis)

:

a

įaįnr, b _ _ õis

piklikmunajad' 7--9 mffi pikad ja 3--8 mnl ļaiad, täkiļįse, täkilissaagja
i-relerolrelised; alunrised 1ehed südajasmunajad, įirirardunud või tõmbi alusega, ļühirootsulised, iilespoole vähenevad; ļ<õik ülemised lehed iömpsaagjad, piklikud, talbjad; l<õik lehed pisut
lihakad, harvade karrlarįega. Oied ühe- või mitnrekaupa lelrtede kaenlas'
pikkadel raagudeĮ, mis on õitega ühepikkrrsed rrõi neist veidi pikemad,
viljumise ajal alla käändunud.Trpp sügavalt neljalõhene, ,tipmed ruunajad
kuni pikliksüstjad, ļ<olme selge rooga, tömbid, aļuseļ ürnardunud vöi
ümardunud-kiiljad, ei ļ<aia üksteist, lrarvade karvaclega või pea.iregtr paljad.
Kroon helesinine valkja alumise tipmega, vaĮkjas siniste roodudega, l<ah_
vaturoosa või valge, 5-B mm läbimõõdus, pole tupest pikern. Tolnrukad
kroonist tuncļuvalt ļįihemad. Ķupar tupest nrõnevõrra lühem, laiusega
võrdse või seļlest natuke väiksenra pikkusega' i<umer, iimtnargune, lühi_
keselį äraspidisüdajas, ainult näärmeļ<arvadega, ļ<itsa sänlbuga, ümmar_
guste tömpide peenvõrkjate hõlmadega, mittemärgatavate roocludega;
kupra hõlmad asetsevad teravnurga all, nende servad rohļ<earvuliste ļühikeste lihtsaįe näįirnrekarvadega. Emakakaeļ mittcmärgatirv, ei ulaįu või

või jämedalt Saagja Servaga'
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yaevalt ulatub kupra sämbust välja, ligi l,5 mrrr pikk. Ķupra pesad 3_l0
Seemnega; seemned |,75-2 mm pikad ja umb. 1,5 mm laiad, ümmargused
või munajaskerajad, peenekortsulised, nõgusacl, kausjad.
Õitseb maist augustini.
Umbrohuna põldude1, teeservadel, kuival 1iivasel pinnasel. Mitte
kõikjal.
Üldlevik. NõuĮ<ogude Liidus Euroopa-osas. Skancļinaavias, Ķesk- ja
atlantilises Euroopas, Vaherneremaadel, Väike_Aasias.
Majanduslik tähtsus' Kariļoomacļ söövad teda rahuldavalt, vahel hästi
(lambad).

5. Läikiv mailane '''

Veronica poĮitaįFr. Nov. Fļ. Suec.4: 63. l8l9;
C. Koch, Monogr. Vet'on. 14. lB33; Schmalh. O.rr. Cp. n IOxs. Pocc.2: 282.
lB97; Hayek et Hegi in l{egi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): 53. 19lB; Vilb.

b

a

3ll.

l

polita (lad. k.)

'-

jcron. Läikiv rnailane (Veronica poĮĮta}: a
taim (orig.), ü -_ kupar tupplehtedega.

įäikiv, poleeritud; paljastc r,õi peaaegu paljaste lehtede tõttu.

6t7

Eesti tainr. ed.2.2a7. 1925'
V. did.ųma Terr. Fļ. Napol. Prodr. 6. l8li,
c. Koch, Monogr. -veron. lB. rBB3; Boriss. in Fr. uRSs 22: 409.
l955. * Bepounxa 4noüvaraa, B. Il3flĮĮHarI. (3l l. joon.)
o või o. Tai,m lühikeste käharate lrarvadega. Varred (4) l0__25 cm
pikad, nõrgad, peened, lamavad, tõüsvad, tihedalī leliistunud, įende aļusel
tõusvad või ļamavad võsr-rd. Lehed lühirootsuļised, ümarsüdajad kuiri
munajad, T-*g (10) mm pikad ja 6-7 mm raiacl, peaaegu kormnurkjad,
tönipunud, ümardunud või südaja alusega, paksuvõitu, enarnasti sügavalt
jämedatäkilise servaga, paljad või Irajusalt karvased. Oied ühekaupĮ
pikkadel raagudel, hariļikkude või veidi väil<semate lehtede kaenļas. Õieraod
pärast õitsemist aļļa käändunud, peaaegLr lehtede pikkusecl või neist veirli
nom. amb.;

pikemad, hajusalt karvased. Tupp sügavalt neljalõhĮne, tipmecl 1aimunajar1,
väljapaisĮr'aįe roodttdegit, a1usel mõįevõrra ļtaįavad tciÄetcisį ,"ruudĮgr,
viljumise ajal liuni 5 mm pikad, l<upraga ühepikkused või seļlest ll/z koida
pikemad, hajusaie l<arvadega, jäikacle ripsrnetega. Kroon intensiivseļt
sinine, purpurpunŽļse neeluga, (4) 5*_B mnr ļäbirnõõdus, tupest mõnevõrra
pil<em või sellega ühepikkune; krooni putk väga lühike, 5 .oogr; ļ<rootti
servis 3 (4) ünrarmultaja ja ühe munaja tiprnega. Tolmukad kroonist lühe_
mad' kõverdlnud. Kupar tupest veidi ļühem, pisut puhetunud, peaaegu
ünlnrargltne r,õi neerjas, pikkusest laiem, kahe kumera hõlmaga, hįritiķūit
kitsa väikese sämbuga või ļaiema sämbuga (kui hõlmacl laiuvād täisnurga
all), iimmarguse Servaga' iļma andruta, mitternärgatavate roocĮr-rdega, tihĮdate lühiļ<este haraļi ļi{rtļ<arvadega, mille SeaS on (peamiselt se1vadei)
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312. joon. Läikiva maiļase (VeronĮca poĮĮta) leiukoharl Eestis.
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harvaĮt pikenraid iläärrnekarvu; vahel on ltupar paljas. E'maļtakaeĮ ļühike
ja piīstiäe' uļatub kupra sänrbust väija. Seemned l-l'5 mm piĮ<ad' ovaaļ_12'
sed, paadikujuliseii nõgLrsad, koltsirļised; igas pesaS on rreid 6_
Õitseb kevadest sügiseni.
Eesti territooriumiit on setti teada möödunud sajandist 2 kindlat ļeidu
ja 1 kaheldav (eksemplar puudulikkrrse tõttu raskesti määratav) . {312'
joon.)

Üldlevįļ<. NõulrogLrde Liidus Euroopa-osas, Į(aukaasias, Kesk_Aasias'
VäikeSkzindinaavįas, KeslĮ ja atlantilises Euroopas, Vahonreremaadel'
Aasias, I(urdistarris, Iraanis, FĮimaaĮajas, Mongoolias' Jaapanis' Hiinas,
Tiibetis, viinraseļ ajal ka Ameerikas.

6. Tumerolreline nrailane --

Verotrįca opüCa Į Fr. Nov. F'l. Srrec. <:d.2'2:

curl' 2lB'
3. lB2B; C. KocLr, Monogr' Veron' 14' 1833; Klirrge' Ijl' Est-' Liv- u'
in Flegi,
Į-iegi
et
I{ayek
lB82; Schmalh. o.ii. C1ill ĮO>xH. I-)occ. 2:282. 1B97;
|955;
22:4|0'
Ilļustr. Fl. Mitt.-ELrr.6 (l):55. ļ91B; Boris,s. in Fl. URSS
(lJ
25Ą'
:ļ
Jats'tlz' iir Latv. Ī1' 4: 22ļ. l959. -- v. ūgresll:; Lecį. F'l. Ross.
1847- -1849, p. ļ).' lļoļ-ļ Į-. _ BepoHrtKa 'ņ}icKJIaa' (313' ioorr')
o. Taim tumeroltelilre, enanr_vähem karvane. Varred 3-__35 ctrr pikarl,
tuhm_
lamavad või tõusvad, peetlerl, lil"rtsaci või ļrarunelrud. Lelred 1äiketud,
lühikeste
roheļised, peaaegįļ ünia.mtrrrajacl, a1use1 ļ)f)aaegį-ļ sįidajad' väga
pirt
rootsudega, täkilise või järneda1t täkilissaagjzr Servį]gįļ, mõlernalt
raagupikkarle
l<aenlas,
ļehtede
naļt karvaseci. Õieci ühelraLrpa harilikkrrcįe
ajal 1ooĮrdega, mis orr leliįede pikkused või neist veidi pikerrrad, viljumise
jalĮ a1la käätrrlurrud. įrpp siigavaļt iieijaiõlrene, tipmed tihedalt karvastu_
või
nucl, viljunrise aja1 eernalehāiciut,acl, ei asetse teinr:įeiseļ, munajad
pikliknrLinajad, peaaegu 1abidjacl, törnbirļ, ltuprast pilrenracl, tilredate hal1ide
i<rrvr,1egr. oieā treteāamad või tumedamad sinised, 5_-8 mm ļäbintõõdus'
tupest p-ikemad või sellega peaaegu ühepikkused. Toļmuļ<ad kinrrituvad
krootti neelu' Ķupar ligi 6 mnr lai ja 3-4 tlm pikk, ünraralt äraspidisüdajzrs
ja
või rreet'jas, kumįr ja ī<ü1gedelt pistrt kokku surtttud, kalrclrõļrnaline, laia
maclala, terav_ või täisnurkse sänrbuga, tinrmat'guste tugevate, Sef
vai anclurjate hõlniadega; pirrnal rnärgatarrate roodudeg-a ja tihedate lihļkarvadegā, milļe seas orr üksikuid näärmekarvu. Emakakael lühilte. Seem_
riecl rnuriajad, ļ<uni 2 mm piltad, liudjalt nõgusad, ļ<ortsulised, roidelised,
pesas oį1 neicļ 4 rlõi 5 (harvemini 6 või 7)'
Õitseb aprillist septembrini.
įJmbrohuna põldudel, aedades; võrdlemisi sage'
ja
Üļctlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas. Skandinaavias, Kesk_
atlarrtiĮises Euroopas.
_

Veranįca persicaz Poir' Encycl' Mėth.8: 542' lB0B;
mailane
1955.
Klinge, Fl. Est-, Liv- u. curl.21B. lBB2; Boriss. in Fl. URSS 22 411.
nec
Villars
p.,
p.
non
V-. Tournefortii C. C. Gmel. Į'rl. Bad. l:39. lB05,

7. Pärsia

-

ļ opaca (lad. k.) _ tuhm, läiketa; läįketute lchtede järgi
2 perslca (lad. k.) -_ pärsia.
6r9

313. joon. 'funrcroheline mailane (Veronica opaca).

F. W. Schmidt; Schmalh. @.ņ. Cp. n IoxH' Pocc. 2:2BL lB97; Hayek et l{egi
in Hegi, Illustr' Fl' Mitt.-Eur.6 (l): 53. l9lB. __ V. Buxbaumii Ten. Fļ.
Napol. l:7. tab. l. lBl l; C. Koch, Monogr. Veron. 13. lB,qB; Led. Ft. Ross. 3
(l): 253. lB47- -1B49. -- V. agrestis var. p. Wied. et Web. Beschr. phan,
Gew. Esth-, Liv- u' Curl. 12. 1852.
Bepoauxa [epc,ÄcKarl' (3l4. joon.)
O või o. Varsi üļ<s või mitu, nad on 10-70 cm pikad, nõrgad, ļaiuvad'
lamavad või tõusvad, juurduvad, ļihtsad või alumises osas harunenud,
pikkade võsudega, ruljad, peened, lülrikeste käharate allasuunatud karva-

dega. Lehed vastakud, üļemised peaaegu rootsutud, teised
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2-4

mm pik-

b

a

iJ14. joon.

Pärsia mailane (Veronica persica): a
lehtedega. (Orig.)

-

taim, b

-

kupar

tupp_

kuste rootsudega; kõrglehed vahelduvad, piklikud, pisut väiltsentad; Varre_
lehed laimunajad kuni ümmargused, l0-35 mm pikad ja B-20 mm laiad,
kergelt südajad, tömbid või kiiljad, jämedalt täkilissaagja servaga, harvade karvadega. Õied ühekaupa varrelehtede kaenlas, niitjatel l,5-3 ctrt
pikkustel veidi karvastel raagudel, mis on || lz-2 korda kõrglehtedest
pikemad, pärast õitsemist lookjalt kõverdunud ja alla käändunud; ülemised
õieraod lühemad. Tupe tipmed, arvLrlt 4 (5)' pikliksüstjad või süstjad,4--62t
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3l5. joon. Pärsia

ma ilase (VerclnĮca persīctt'1 IeiLrļ.:ohacl

Eesįis

9 mm pikad ja 2-4 mm laiad, teravad, kupraga ülrepikkused või seliest
pooļteįSt kor:da pikemad, ripsme1is,: Servaga, viljumise ajal tugevalt
eernalehoiduvad; ülemised trrpe tipmed väitr<scrnad. Ķroon 7-_|| (l5) mm
läbimõõdus, sinine või helevioletjas, rohekaskollase neeluga, siniste roodudega, alumine hõlm rnõnikord valge, kõik lrõlmacl tömbid (kolm įimarneer_
jarl, üks murrajas), tupega peaaegu ülrepikkused või sellest veidi üleulatu_
vad. Tolniuļ<ad kõverdunucl, ltroonist ļülremad, ümarmunajate tolmul<otti_
dega ja keskeit ļaienenud niitidega. Kupar onra pikkusest palju laiem,
7--9 mm lai ja 5---6 mrn pikk, äraspidineerjas või lai_äraspidisüdajas,
kaļrehõlmaline, kumerate hõlmadega, mis i-iürinurga all tugevalt eemaie
.hoiduvad, nroodustades ļaia ning sügava sämbu, nris uļatub kupra pooleni
või 2lg-ni; kupar külgedelt ļamendunud, väljapaistvate võrkjate roodudega,
ümārdunūd alusega, seljalt anciurjas. Emakaļ<ael 2-3 mm pikk, ulatub
kupra sämbust pooleni välja. Seemned igas pesas 3-l2_kaupa, l,5-2,5 mrt
pil<ad, piklikud, paadikujulised, nritiesügavalt kortsuļisecį.
Õitseb uunist oktoobririi.
.1'

Viimasel ajai laiemaļt' levima hakanud tuĮnuk-umbrohuna põldudel,
aedades, rohumaade servadeļ. (315. joon.)
Üld!evik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Kaug-Idas
(tulnukana), Kesk-Aasias. Kesk- ja atlantiiises Euroopas, Vahemerema:rdeI, Väike_Aasias, Kurdistanis, lraaniS, I{imaalajas. Levib põllu_ ja aiaumbrolttina tasanclikeit kõrgmäestilteni.
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rxĮajanduslik täįrtsus" Hilisenral ajal leviv unlbrolri, l.;'uirļ väherrr įü1ikas
kui näit. V. fiĮiformis, kuna ei tungi püsi-rohumaadele. Kariļoomad teda
peaaegü ei söö.

4. sektsioon Megasperma (Lehrn.) Boriss. in Fl. URSS 22: 413. 1955. -Megasperrrta Lehm' in Allgem. bot. Zeitschr. 70. l90B, Gruppe.
Leļied
3_-9 (il) mittesügava hõlmaga, peaaegu sõõrjad, südajad või- neerjad,
sageĮi oma pikkusest ļaienrad, rootsulised. Kõrgiehed peaaegu kõik varrcleļrtede sarnased. Õierļ įihekaupa, lrariiikuļt enam-välrenr pikkade raagrrdega, mis hiijem lottguvad. Tupe tipmed allapoole laienevad, vabad, terve"
servalised, viljurnise ajal eemalehoiduvad, pikkade ja udejate ripsmetega.
Kupar trrgevalt puhetunud, kerajas, tupega ühepikkune või sellest poolteist
korda lüļrem, neljalõhene" Seenrned pesas l- või 2-kaupa, suured' siļerļad
või nõrgalt kortsuļised, ümarpcel<erjalt nõgusad.
B. }įõlmlelrine mailane *- Veronįca hederiftllįaI L. Sp. Pl. l3.

l753;

C. Koch, Monogr. Veron. 14. l833; Led. Fl. Ross.3 (l):255. 1847--ļB49;
Wied. et Web' Beschr. plran. Gew. Esth-, Liv- rr. Curl. l2. 1852; Schmaļh.
Õ"rr. Cp. pl ĮOxu. Pocc' 2: 2B3. 1897; Hayek et Flegi irr ĻĮegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur.6 (l): 56. ļ918; Borįss. in Fļ. URSS 22:4I4. l955; Jaudz. irt
t.atv. fļ. 4: 221. 1959.

_

BepoHl.ixa IIJIIoųe./ļįlcTHafl. (3l6. joon.)

O või o. Varred B-30 (40) cm pikad, lamavacl, laiuvad, tttį;nikorrį
juurduvad või tõusvad, peened, pikkad,: külgvõsudega. Tairned hõredait
(mõnikord tihedamalt) pehmekarvased. Lehed rootsuļised, 3-.5 (7) mittesügava irõlmaga, peaaegu sõõrjaci, siidajad või laimunajad, lU-20 i-rril
pikad ja laiad või 1aįemad kui pilcad, pikarootsrrlised, keskmirre irõļrn teistest suurerl ja 1aiem, külgnrised väiļresed, tömbid. oied ühekaupa pikl<ad+l
püstistel karvastel raagudel hariļiļ<kude või veicli väil<senrate ļehtede ļraenlas, mis on õieraagtrdega ü-hepik]<irserl või rreist 2 ļ<orcįa lülrenracl; viljumise
ajal on õieraod aļla käärrdunr-rd ja longuvad. TLrpp 3-4 mm pikk, sügavalt
ļõhirre, ļai-koļntnurkjate, munajas- või ümarsüdajate püstiste hõlmadega,
teravate tippudega, selval udejate pikkade i'ipsmetega. Kroon siirine,
violetjas, roosakas või valge, ļühikese rreljaroolise putkega, 2-3 nrm iäbimõõdus, tupest ļühem, kolme peaaegu iihesuuruse mutlaja ttjrnbi ja ithe
kitsasmunaja hõlmaga. Tolmuļ<ad kroonist lüļremad, ļ<õverdulrud, iimtriarguste tolmul<ottitlega. Kupar kera.ļas, ligi 6 rrrm ļai ja 5 mm pil<k, tr-rgeva!t
pulretunud, tupega ühepikkune või pooĮteist korda ļühem, peäaegu neljahõļnraline, Īinrarruutjate hõlrrradega, paljas, peaaegu ilrna sämbuta või
silmapaistrnatu sänrbuga. Emal<akael ļühike, ligi 1 nim pikk. Seerrrned 2,5l'ļ rtm pikad, ļ- või 2-kaupa pesaS' peekerjad, piigaldunut1, ellipti1ised, nõr_
galt kortsulised.
Õiiseb juunis. Seemned õli sisaĮdava lisemega, selļe tõįtir levitavird neicl
s ipclgad.
Põldudeļ, teeäärtel; peamiselt Saaremaal. (3l7' joon.)

\
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316. joon. Hõlmlehine mailane (Veronica hederifulĮia):
seeme

a._

taim (rlrig.), Ö *
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3l7. joon. Hõlmlehise maiļase (Veronica hetĮerifoĮia) lciukohad Eestis.

.Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Ķaukaasias, Kesk_Aasias'
Skandinaavias, Kesį_ ja atlantilises EuroopaS, Vahemeremaadel, Väike.Aasias, Iraanis, Himaalajas, Jaapanis, Hiinas, Põhja_Arneerikas. Kasva]:
prahipaikaclel, ojade kallasteļ, metsalagendikeļ, eelmäestikes.
'
Majanduslik įähtsus. Rahvameclitsiinis on hõlmlehist mailast kasutatud
hariļiku maiļase asendajana, kuid tema efektiivsuse kolrta pole andmeid'
Lambad söövad teda hästi, teised įoomad rahuļdavalt'
5. sektsioon Aįsįnebe Gris. Spicil. fļ. 2: 23. t844, p. p.; Boriss. in Fļ.
URSS 22: 41B.1955. __ Sect. Veronįcastrum $ Annuae Benth. in DC. Prodr'
Õied tipnristes või kaenlasisestes kobarates, märgatavateĮ
t0: 482. l846.
tupest ļühematel või pikematel raagudel. Tupp neljatipmeline. I(upar külgedelt lamendunud vdi kumęr ning kerge1t kokļ<u surutud, enanrasti pügaĮ_
āunud; kupra poolmed platsentaarsambaga kõrgeit kokku kasvanud, pesade
kaupa prįrnĮrrucļ või lõhenevacl' Seernned lamedad, kaksi1<1<umerad. Var_
reļe'heį vaštakucl; kõrgĮehed vahe1duvad, varrelehtede sarnased.

1.

rid'a MįcroSpert1rae Lehm.

in Zeitschr. Bot. 2: 600. 19l0,

Gruppe;

Boriss.inFl.Į]RSS22:41B.1955.-Kobaradtipmised,rnõrrikordküig-

püstised' Tupi;
rnisecį. Õieraocl tupest lühemad või vaevaļt pikemad, a1ati
väiļ<aļuseni 1agunenud neĮjaks tipmeks, miļlest kaks on suuremad, kaks
semad; Įipmea triatuvļd kroįnist üle, lrarvemįni on sel1ega ühepikkused'

Ķupar äräspidisüdajas, lamendunud' Seemned 4-"6- (l0-) kaupa

pesaSt

peenikesed, tasakumerad.
40 Eestį NSV floora
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9. Põldmailane -* Veronįca aruertsįs' L. Sp. Pl. 13. 1753; C. Koch,.
Monogr. Veron. l3. 1833; Led. Fl. Ross' 3 (Ų:2a9. ft47-l84g; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. ll. 1852; Schmalh. O.u. Cp.
a IOxn. Pocc. 2: 280. lB97; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6
(l): 5l' l9l8; Boriss. in Fl. URSS 22:4t8. 1955; Jaudz. in La,tv. Īl.4:222.
1959. _ V. hįrsuta Luce, Prodr. Fl. osil. 3. 1823. -_ BepouuKa ĪIoJIeBafl(318. joon.)

ļ''

Ų
318. joon.

I
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araensįs (lad. k.)

*

Põldmailane (Veronica araensis). (orie.)
põld_, põllul kasvav

o, €r.

\/arred aļĮ Į<ahe karvareaga, ü.ļal näärmeiised, eenlalehoiduvate
iļma roomavate viljatute võsudeta, 3-40 cm kõrged, lihtsad võį
ļaiuvalt okslikud, nõrgad, peened, püstised või įõusvacl. Lehti 2 või 3 (4)
paari, nad on vahelduvad või vastakud,4_-l5 (20) mm pikad ja 3-l2 ntm
laiad, südajasmunajad, tervecl, 3--5 rooga, alumised l-4 mm pikkuse
rootsuga, ülemised peaaegu rootsutud, aegamööda kõrglehtedeks üleminevad; varrelehed terved, tömpsaagja või täkilise servaga' tömbi tipuga'
ümardunud või nõrgalt südaja alusega, paljad või hajusalt karvased'
Kobar enamasti paljuõieline, tiprnine; mõrrikord esinevad kaenļasisesed
kobarad, algul tihedad, viljumise ajal pikenevad ja hõredad; kõrglehed
pikliksüstjad või siistjad kuni lineaalsed, nürid, terveservalisecį võį munajassüstjad, kusjuures aluseļ on mõned hambad; nad on õitega peaaegu
ühesuurused või neist enam kui kahekordselt pikemad. oieraorļ 0,5-l mm
pikad, tupest l|lz-_2 korda ļiįhemad, viljumise ajal pikenevad, tupest ja
kõrglehtedest pikemad. 'Iupp 3-4 mm pikk, l<upraga ühepikkune või seļlest mõnevõrra pikem, näärmekarvane' peaaegu aluseni lõhestunud neljaks
süstjaks või lineaalsüstjaks tömbiks tipmeks (millest kaks on teistest suuremad) iihe märgatava rooga ja ebaselgete külgmiste roodudega. Ķroon
kahvatu-heļesinine, l,5-2 (3"_5) rnm pikk, kahe laimurraja tömbi' ühe
munajasneerja ja ühe pikliku tipmega; krooni putk väga ļühike, viie rooga.
Kupar 3_4 mm pikk, tupest lühem, ļamendunud, äraspidisüdajas,
kahe ümmarguse hõlmaga, terava või tömbi sügava sämbuga, mis uļatub
ļ/g_ni või l/a.ni kupra pikkusest, kergelt kiilja alusega, ripsmeliste servadega, näärmekarvane. Emakakael peaaegu kupra sämbu kõrgune või uļa_
tub seļlele kuni pooleni. Seemned arvukad (kuni l000 tükki ühe isendi
kohta), munajad, kollakad, siļedad või nõrgalt põikikortsuli'sed, ligi l mrn
pikacl ja ligi 0,5 mm laiad' väikese hiilumiga keskel.
Oitseb maist septembrini.
Umbrohuna levinud ļiivasel pinnasel, põldudel, teeservadel. Harilik.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Sahhalinii,
Kesl<-Aasias. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Himaalajas, Jaapanis, Ameerikas. Umbrohuna põldudel, lrarvemini kuivadel rrõlvadeļ. liivasel pinnasel, eelmägede küngastikel; mägedes 2000 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Taime maapealsetes osades esirreb glükosiid aukubiin (e. rinantiin)" Vanade andmete järgi söövad teda hästi kõik kariloomad, eriti lambad; uuemate andmete järgi loomad põldmailast peaaegu ei
söö, kuid Aserbaidžaani poolkõrbe aladeļ söövaį lambad teda haļvasti kuni
hästi.

'karvadega,

l0.

Võõrrnailane _*- Veronica peregrin.aĮ L' Sp. Pl. L4. Į753; C. Koch,
Monogr. Veron.33. lB33; Led. Fl. Ross.3 (1):2a9. lB47-1B49; Wied. et
Web' Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- t-t. Curl. tl. lB52; Schrnaļh. Q.rr. Cp. n
Īoxg. Pocc.2: 279. IB97; Hayek et in Hegi, Ilir.rstr. Fl. Mitt.-ELrr.6 (l):5l.
l9lB; Boriss. iir Fl. URSS 22: 420. 1955. * Bepouuxa rrHo3eMHan.

l

peregrina (lad' k.) ** võõramaine
1{J*
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o.

Varred 5 (Į0)-25 (30) cm pikad, nõrgad, enatnastį tõusvad või
lamavad, lühikarvased ja näärmelised või paljad, lihtsld r,õi alurnises oSaS
harunevad' Lehed Į-2,5 cm pikad ja 3-6 mm laiad, paljad, rootsutud;
ülemised lehed süstjad või süstjaslineaaļsed, aļumised lehed äraspidinrunajas-piklikud või pikliksüstjad, terveservalised või ebaselgelt sämbulishambulised, kiiljalt laiaks rootsuks ahenevad, laialihoiduvad. Õiekobarad tipmised, näärmelised või näärmeteta. Kõrglehed tömbįd, labidjad, lineaaļsed
kuni süstjad, enamasti terveservalised,
harvemini ebaselgelt hambulised, õitest ja
viljadest nrärgatavalt (kaks korda) üleuļa_
tuvad. Õied tupest ļühematel raagudel.
Tupp kroonist pikem, munajassüstjate paljaste tipmetega, mis on kupraga peaaegu
võrdsed või sellest poole pikemad. Kroort
valge või helesinakas, 3-'5 mm pikk, pea_

aegu ühesuuruste ovaalsete tipnretega. Toi_
muļ<aniidid kroonist 3-4 ]<orda lühemad.
Kupar ligi 4 mm ļai ja 3-l mm pikk,
lamendunud, paljas, nurgeline, äraspidi_
südajas või ümmargune, aļusel nõrgait kiil_
jas, nõrgalt väljendunud sämbuga, tupest
ļühem, paljuseemneline. Ernakakael ligi
l mm pikk, ei ulatu sämbust välja. Seemned
ligi I mm pikad, elliptilised, siledad.
Õitseb maist sügiseni.
Meiļ harva, nähtavasti kuļtųurist metsistunult; leiud pärinevad etramasti eelmi_
sest sajandist.
Üldlevik. Nõukogude Liidus (peale
Balti vabariikide, kus esineb tulnukana)
Dauurias ja Ussuurinraaļ. Skandinaavias,
Kesk-Euroopas, Jaapanis, Fliinas. Kasvab
mudasteļ kallastel, soistel ja üleujutatavateļ l<ohtadel, kraavide kallastel, aedades ja
viinamarj aistandikes.

b

Ü

a

ll.

Nõmm-mailane -_ Veronica DįlįeAustr'. 4: 352. l769;
Hayek et Hegi in Hegi, illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (l): a9. l9l8; Boriss. in Fl. URSS
22: 420. 1955; Jaudz' in Latv. Ī|. 4: 22Ą.
1959; Kask et Vaga in Eesti taim. määr.
44į". |966.
V. aernavar. Dįlįenii (Crantz.)

nįį| Ctantz, Stirp.

3l9. joon. Nõmm-niailaIle (Veronicu

a - tailn, l - kupar.
Kevadmaįlane (V. uerna): c DiĮĮenii)'.

kupar. (a

l
628

orig., Ö ja c -*
- Hegi
järgi.)

Botaanik J.

osalt

Fedtsch. -et
862. 1910.

J. Dįlleniuse (l687-l747)

auks

-

Fler.

<D"n.

Espon.

Pocc.

V, acinifolia Schmalh.

<D;r.

Cp. u ĮoNg. Pocc. 2: 2BO. lB97, p. p., non L. - BepounNa Ān.n.neung"
(319. joon., a ia b')
o või o. Varred 5__25 cm kõrged, näärmelised' alumises osas käha_

rate, ü1al eemalehoiduvate karvadega, piistised, õisikuga lõppevad, harune-

vad, enamasti üiemises osas. Keskmised varreļeļred sügavalt sulglõhised,
viietised või seitsmetised, suurema tipmise hõlmaga, aļusel kiiljad; üļemised varreļehecį terved, süstjaslineaalsed; kõrglehed lineaaļsecį, terveservalised, varrelehtedest trrnduvaļt erinevad. oied paljuõielistes hõredates ja
lüĮrikestes või pikenenucl kobarjates õisikutes, lühikeste, tupest lühemate raagucleg:i. Erineva Suurusega süstjate tipmete ja harvade näärmekarvadegā tupį ulatub kuprast üļe. Kroon tupega ühepikkune, lreĮe_ või
tumesinine,4,5-5,5mrri ļäbimõõcļus'į_rļemine tipe 1ai,ümarneerjas, alumine
siistjas, kaks külgmist laimLin:rjad. Toimrrkacl kroonist ļüiremad. Kupar
ürnmarguselt äraspidineerjas, l8-26 Seemnega' tipul mittesügava säm_
buga, līar.vade rräärmekarvadega. Enrakakael 0,9-l,l tnm pikk, peaaegu
poā'le kupravaheseina oikkune, trlatub sämbust tundr-rvaļt väĮja. Seemned
iamedad, piir:ioonelt munajad, kilpjad, I mm pilcad ja 0,75 mm laiad'
Õitseb nrais, juuttis.
Eestis ļeiti esmakordselt |957' a. vabariigi kaguosas. Leiukohti nrujait
pole seni teada. (320. joon.)
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Üldlevik. Nõukogude l-iicius Euroopa_osas, Į(aukairsias, Lääne-Siberis,
Kesk-Aasias. skandinaarrias, Kesl<- ja atlaniilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Iraanis. Levib kuivadel niitudel, männimetsades, põlclLl
del, kivistel nõlvadel.
12. Kevadrnailane -- Veronįca'()erna,L'Sp.Pl. 14. l753; C' Koch,
Monogr. Veron. ll. lBB3; Led. Fl. Ross. B 1ti: iSO. 1847-1849; Wied. et
'web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. ll. lBb2; schmalh. @.,. cp. u
Ioxn. Pocc. 2: 280. 1897; Hayek et Hegi in Flegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6
(l):49. l9lB; Boriss. in Fl' URSS 22:42ļ. 1955; '1audz. in Laįv. Īl.4:225.
1959. _- Bepoullxa BeceHįIfl'. (3l9' joon., c.)
o või o. Helerohelised, üļalt näärmekarvased tainrecį. Varred 3,5-_'
ļ5 (25) cm kõrged, püstised, ilma kaenļasiseste viljatute võsudeta, eemale_
hoiduvate karvadega, ülaosas näärnlelised, lihtsad või harunenud, lehis_
tunud, vahel putrakad. Aļumised ļehed lühirootsuiiserl, munajacļ, täkilised
või peaaegu terveservalised, varakuļt varisevacl; kesl<nrisecl varreļeļled root_
sutud, alusel kiiljad, sulgjagused ,3-7 ļineaalse r,õi pikliku tönrbi hõlmagir,
miļlest tipmine on kõige Suįįrem' 5-]r2 rnm pikarl ja 4--7 ntm iaiacļ, jämedalt rrürisaagjad; tipmised ļelred terved, süstjaslineaalsed, piltkamisi üle_
minevad kolmejagusteks lineaaļsete hõlmadega terveservalisteks kõrglelr_
tedeks; üļemised kõrglehed terved. Õisi 10-_20 (30) , asrtt acļ piūikes
otsmistes ja külgmistes paljuõielistes tihedates tähkjates kobarates, mis
hiljem pikenevad ja on hõredad. Õieraocl kõrglehteclest 1rarilikuļt lühenrad
ja tuppedest veidi lülremad. Tupp rrelja 1ineaalsüstja üheroolise tipnrega,
2-3 korda l<uprast pikem; tupe tipmed krooniga peaaegu r-ihepikkused,
mõnikord neist kaļ<s suulemad, ļ<aks väiksemad' Kroon l,B___3 mrrr ļäbi_
nrõõdus, tupest kaļ<s korda väiksem, roosakas_ või ļ<aļrvatu_heļesinine,
siniste vöötidega. Kupar l] mm pikk,4 mm lai, lanie. lai_äraspidisüdajas,

näärmeļis-ripsnrelise Servaga, l5 seemnega, ümmarguste lrõlnradega, hari_
ļikuļt aļusel kiiljas, mittesügava nüri sämbuga, mis ulatub l/a-ni kupra
pikkusest. Emakakael 0,5 mm pikk, ei ulatu või vaevu uiatub särrbust väija.
Seemned ligi l mm pikad, munajad või ümmargLrsed, tasal<umerad, mitte
pügaldunud, koļlakad, 1-6_ (l0_) kaupa pesas.
Õitseb maisį augusiini.
Umbrohuna liivakatel põldudel ja aedades võrdlemisi sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus E,uroopa_osas, Kaukaasįas, Läärte_Siberis,
Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk_ ja atlantiļises Euroopas, Vahenteremaa_
del, Väike_Aasias, Iraanis, I{imaalajas. Kuivadel niitudel, kivistel nõlvadet,
liivastel terrassidel, prahipaikailel; mägedes segarohu-steppides 2l00 m
kõrguseni'
Majanduslik tähtsus. on andnreid, et ļoomad söövad kevacļmaiļasį
rahuļdavalt, harvemini hästi (lambad).
2. rida Filiformes Boriss. in Fl. uRSS 22: 428. tgb5. -" 'raiirrecl paljad
või välreste käharate karvadega. Ķõrglehed sarnased varrelehtedega; kõik
lehed terved. Õied ühekaupa' Õieraod pikad, lehtedest tunduvalt üļeulatuI uerna. (lad. k.)
kevart ne
i

õ30

vad, peenecl, viijurnise ajal longus. Ķupar võrkjaskortsuline, pikkusest
ļaiem. Seemned lameclavõitu, kortsuļised.
l3. NiitJas mailane *- Veronįca filiformis ļ Smith in Trans. Linn. Soc"
Lond. 1: 195. 1791; C. Koch, Monogr. Veron. 12' 1833; Led. Fl' Ross.3 (l):
25|. lB47-lB49; Schrnaļh' (D'rr' Cp' u ĪoxH' Pocc' 2: 282' |B97; Korn' et
Kuc in Fragm. Fļor. et Geob. l (l): Bl. t954; Boriss. in Fļ. URSS22 423.
t955; K. Eichw. in Eesti Loodus II.3 (3): 176. 1960. BeponHKa HI{reBHĀHafi. (32l
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32i' joon. l.Įiitjas rnailane (VertlnĮca įiĮiįornĮs): a_-- taim (orig.)' ü *- tupp pārast õitse
nrist (vilja ei moodusttt), c -_ õieraol esinevad karvad.

| įiĮiformis (ļad. k') -

niitjas.
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Meil 4. Taimr:d paĮjad või väheste käharate karvadega. Varred nõrgad, peened, tõusvad, 10-35 cm pikad, arvuļ<ate peente pikenenud juur'duvate lrarudega. Ülemised ļehed vaheļduvad, aļumised vastakud, murrajad:.
või sõõrjad, 3-l0 (|2) mm pikad ja ļaiad, lühikeste rootsudega, serval
mittesügavalt jämedatäkilised, tipul tömbid, alusel peaaegu siidajad või
ünrardunud, väheste hajusate lamedate karvadega või paljad; kõrglehed,
väiksemad, varrelehtede sarlrased. Õied iihekaupa lelrtedest 2-4 ļ<orda
pikematel peentel raagudel, mis viljumise ajal on longus või nõrgait
kõverdunud, etramasti püstiste karvaclega, harilikku<ie või veidi väiksenraįe
lehtede kaenlas. Tupe tipmed ellipiilised või süstjad, 3--5 mnr pil<ad,'
tipul lühikeseļt teravavõitu, nõrgalt eemalehoiduvad, hajusalt näärrrrelised..
Kroon helesinine või valge, tupest pikem, B- ļ3 mm läbimõõdus; krooni
kolm tipet neerjad või sõõrjad' peaaegu üļresuurused, alumine tipe äraspidimunajas, teistest 1ļ/: korda kitsam; krooni putl< väga ļühike. Tolmukad'
kroonisi ļühemad. Kupart meie tingimustes harilikult ei moodustu, tupplehed langevad pärast õitsenrise lõppu rao i<riljest maha.
Õitseb maist augustirri. Meie oludes paljLrrreb ainuļt vegetatiivselt.
Kasvatatakse iļutaimena kiviktaimlates, kust levides sageli muutrtb,
tüļikaks umbrohuks (Tartu, Jõgeva) ' (322' joon.)
Üldlevik. Nõr-rkogrtde Liidus Krimmis (tulrrukana) ja Katrkaasias. Ķeskja atlantilises Euroopas, Väike-Aasias, Kurdistanis, Iraanis jrr.
Majanduslik tähtsus. osrrtub tü1ikaks unrlri_ohuks, kuna moodustab'
viltja rnuru ja roomavacl varred pelrmemates kļiimatingimustes kasvavad
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322. joon, Niitja mailase ļVeronĮca fiĮĮformis) natrrralisatsioon Eestis.
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aaStaringseļt. Söodaväärtust taim ei oma ja ļoomad terla ei söö. Seļļe iļusasti õitieva tihemurusa taime kasutamisel iļuaedades ning teepeenarde
ja kraavikallaste kinnistamisel tuĮeb olla äärnriseit ettevaatļik.
ChamaecĮrųs Grls. Spicil. Īļ.2:28' 1B44; Benth.
sektsioon Verrlnįca.
in DC. Prodr. 10: 469. 1846; Wettst. in Engl. et Prantl, Pflanzenf am. a (3b):
_ Kobarad kaenlzrsisesed, vas_
86. lB95; Boriss. in Fļ. URSS 22: 430.1955.
takud, mõnikord üksikult, vahelduvad, hõredad, rohke- r,õį väļreseõielised.
Õied hästį arenenud raagudega. Kandelehed väikesed, väga lrarva aiumi_
sed neist varreiehtede sarnased. Tupp nelja- või viicjagrrne. .Kroorr väga
ļühikese putkega. Ķupar külgectelt tugevalt lamendunud, ltõrgelt ļ<okkukasvanud poolmetega, mis on platsentaarsamba külge kasvanud, väga
sageli tipui piigaidūnud' lokuļiįsiidne. Seemned pesas 2--lg-l<aupa, lapikuā, ļumįdr,t, krkuikkumerad või paadikujulised. Püsikr-rcį' rrõnikord alusel
puituvad, sageli muru moodustavad, ļaittvad, tõusvad või püstised, laiaļiĻoicluvate hāuclega' enam või vähem karvased. Lehed vastakud, mitte-

6.

ļihakad.

Īju,chrtmaecļrys Riek in Fedde, Ęepert. Spec' nov. 79: l0. 1935;
Boriss. in Irļ, LIRSS 22: 430. t955. _ Varred aluseļ tõusvad või laiuvad
ning juurcltrlacJ. Lehed sõõrjad kuni piklikmunajad, rootsutud või lühiroot_
sulįeci. Tupp r:eĮjajagune. Ķupar ļamendunud, laiusest pikem, aļuseļ kiiljas
või enam või väl-rem üĻrnargune, laiaĮt pügaldunud, tupest lühem. Seemned
kolmekandiļisecl, kaksikkumerad või 1amedavõitu'

l. rida

pļ. 13. Į753'.
L
14. Kiilmamaiļane Veronįca chamaecĻrųs L' Sp.
C. Koch, Monogr. Veron. 17. lB33; Led' }'ļ. Ross.3 (1): l8a7-lB4'9' p. p.;
wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. B. 1852; Schmalh"
<D"rr. Cp. n IoNrl. Pocc. 2: 275. 1897; Hayek et Hegi in Flegi, Illustr. Fļ.
Mitt._Eur.6 (1):59. 1918; Boriss. in Fļ. URSS 22:430. 1955; Jaudz' in
Latv. f l. 4: 225. ļ959. -_ BepoHIaxa 4y6panrral ' (323' joon')
ja ekįotroofse
Ļ. Risoorn peenike, harunenud, foomav. Juured endomükoriisaga. Varred 6-45 (55) cm kõrged, kahe rea hajusaie pehmete
liigestunuil karvadega vaļrelduvalt eri sõĮmevahedeļ, mujalt paljad, aļusel
tõusvad või Įaiuvaā ning juurduvad. Lehecį ümar- kuni pii<likmunajacl,
0,7-5 cm pikad ja 0,5*3 cm laiad, tömpjad, sopilis-nürisaagjad või
täkilised, harvemini peaaegu sulglõhised tönrpide hõĮmadega, karvastunud,
kortsulised, alusel ümardunucl või peaaegu südajad; alumised lehed lühi_
rootsulised, teised rootsutud. Õiekobarad vastakucĮ, hõredad, väheseõie1ised,
2-|5 cm pikacl, kahe krrrri nelja ülemise leire kaenļas. oite kandelehe,l
süstjad või piklikud, tupega ja õieraoga ühepiĮ<kused või ļühemad. Alumiste
õite raod kandelehtedest ja tupest pikemad, viljumise ajal piistised. Tupp
neljajagune' enam või vähem karvastunud, ripsmelise Servaga, süstjaie
tipmetega, kroonist kaks korda lühem. Kroon l0_l5 mm ļäbimõõdus' ereļ

l(reekakeelsetest sõnadest chamaį

kāābustamm (nähtavasti lehe kLtju jārgi).

maapinnal, madaļal, drųs

'-

tamm; niisiis
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:}23. joon. Ķülntanrailarre (Veronica chamaedrgs):
Õ

-- õis, c --õie diagramm, d

--_

a

avanenud ktrpar..

tainr (orig.)'

,dalt heļesinine, mįltriltor_cĮ valgeservalinc, įuntedate roodudega, mõnikord
valge aļumise tipme ja neeluga'või roosa, kolme laia neerja või sõõrja ja
ühe munajaspikliku tipmega. Tolmuļ<acl kroonist ļühemad, valgete niitirlega.
Kupar 3-4 mm pikk, 3,5*-5 mm ļai, l<oļmekandiliselt äraspidisüdajas,
kergelt karvastunud, ripsmelise Serväga' lupest poolteist ļ<uni kaks ļrorda
lühem, ļamendunud, koļnrnurkjate lrõlmadega, alusel kiiljas, tipul mitte_
sügava sämbrrga' Enlakakael kõverdunud, tupest pikem. Seenrned arvukar1,
lamedad, ligi I mm pikad, pisut alla i mm laiad, munajad, siledad; neld
on ühe võsu kohta 20--40. Seemneid ļevitavad sipelgad' Liik paljuneb ka
vegetatiivselt.

Õitseb maist augLtstini.
Kuivadeļ niitudeļ, metsades,

l<adastiļ<es, įeeservadel.

Väga sage.

Üldlevik. Nõr-rkogucĮe Liiclus E,uroopa-osas, I(aukaasias, Siber'is, Sahlia-

rlinil (tulnukana), I(esk-Aasias (harva, enamasti iulnukana). Skantlinaavias, Kesļ<- ja atlantilises Eriroopas, Vahernerenraadel, Väike-Aasias, Ķurdistanis; įuļnuļ<alla Põhja-Ameerikas jm. lletsa-, metsastepi- ja stepivöön_
,dis; arupuisniituciel, põõsastikes, aedades ja põldudel,

Majandrrslik tähtsus. Tainre maapealsed osad sisalclavad gĮükosiidi
aukubiini (rinantiini) . Vartes ja lehtedes on ļeitucl tähtsusetuļ huigal
alkaļoide. C-vitanriini on konstateeritud (absoluutse liitivira a1tt kohta) lehtecles 6l] mg%, õites ļ03 mg%, ļ<arotiįni iehtedes tainte õitsernisajal
52 mg/o. Mesotroolse taimena võib ļ<ülmamailane kasvacla irii sulrteiiseļi
vaestel ļ<ui ļ<a kõige ril<kamateĮ pinnastel, kuigi kõrge roļrustu ta viinrasteit
välja tõrjub; sarnuti mõjub väetaniine. Pinnase happesuse suhtes oir lraunis
laia ampiituudiga, kasvades eduļ<aļt pl{ 4,5-7,5 juures. Pidev i<arjatailine
mõjLrb liigile halvasti. I(arjzrnraa1, eriti kevadeļ, söövad ļanrbad, veised ja
hobused teda rahuldavalt. I-Ieinas on tema söödavus tõerräoliseļt hea.
VäärtLrs sööclataimena on nrada1. Ravirrrtaimeļla oļ1 kiilnramailast rahvameditsiinis kasrrtatud hariļiku tnailase asenda1'ana, l<uid toirne ļtohta ci

oļe

l<onkreetseicl andmeid.

Peale tüüpilise vormi var. charnaedrgs <>lt lrarva konstateeritud var
pilostt (Schmidt) Beck -- vars ümberringi karvane, ļ<ahereaļisel,t tihedaįt
hatune. ļehed tihed2r4: l<arvased.
2. rida PentasepdĮae (Aerrih,) Römpp in Fecįc1e, Ęepert. Spec. nov. 50: 97
l92B, Gruppe; Bor'iss'''in F't. uRss 22: 433. l955. - Subsect. PenĮasepaĮae
või püstisecl, harvi:_
Benth. in DC. Procļr. Į0: 4G9. 1846.
- Varred įõusvad
munajad
kuni ļirreaalLehed
terved,
mini lamavad, ei moodusta muru.
süstjad ja 1ineaalsed, rootsutud või 1įihirootsulised, Kobar'acl vastakud,
paljrrõielised, tihedad. Tupp viie-, harva neljajagune, erisuguste tipmetega,
miļļest viies on teistest tunduvalt väiksenr. Ķupar laialt är'aspidimuriajes
kuni ümmargune, iupest lühem või sellega ühepikkune, alusel ümardunurl,
kergelt pügaldunud. Seemnecļ ļarnedar]' kilpjad.
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15. Laialehine mailane - Veranįca įeu.crįum, L. Sp. Pl. ed. 2. 16.
1762;Hayek et Ltregi in Hegi, trļlustr. Fl' Mitį._F]ur.6 (l):58. l9lB; Boriss.
in Fl. URSS 12: 434. 1955; Jaudz. irl Latv. fl. 4: 226. 1959. -- V. teucrįwn
ssp. pseudochamaedrys (N. J. Jacq.) Nym. Cotrsp. Fļ' Eur. 545. lB72-l8B2,
p,p.--V' pseudocltamaedrųs N. J. Jacq. Fļ. Austr. t: 36. 1773. V. ĮatifolĮa u. maįor' t}. minor,y. cauĮe strįcto C. I(or:ir, Monogr. Veron' -2l. l833.
-.
V. ĮatīfoĮia L.Sp.pl. ļ3. 1753; Led. F-l. Ross' s (l): 239. 1847-lB49; Wiec.
ei Web. Bescļrr'. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Cuil. 9. įB52. -- V. Teucrium a.
Įattfolia (L.) Schmalh' o;r. Cp. n Īoxx' Pocc' 2:277. lB97.
Exs.:
Eichw.
Eesti
taimed
IV,
Į73'
no
l938.
I3eporint<a
nIr{poKoJII4CTHarI.
K.
(324. joon.)

Risoom roomav, nöörjas. 'Laimerl enatn või vähem käharakarvased.
Varsi įįļ<s või kaks-kolm; trad on piistised või pisut tõusvad,20-7|J
(B5) r:m kõrged, võrcįlemisi jämedad. i-ehed terved, munajad või piklik_
munajacĮ, 2--5'5 cm pikarl ja l__3'5 cm iaiad, südajas-koimnurkjarl, pea_
aegll varreümbrisecį, rootsr-rtud yõi väga įtartlil lühirootsulised. hambuiissaagja ļ<Ltni täļiiiissänibuįise Servaga, pealrnisel pinna1 paljad, aļurnisel
pinnal karvadega. Õied vastakuįes, tiherįates;, 3-._20 cnr pikkustes kobarates üļemiste ļehtecĮe kaenlas; kobaraid otl2-"-4. Õieraod peened, ülespoole
suunatud, ļ<äharate karvadega, lineaalsiistjate võį ļineaalsete kandelehtede
ja tupega iihepikkused või neist pisrrt pikemad. 'Iupp viie, harvemini nelja
lineaalsüstja kuni naaskelja tiprnega, mis on paljacl või enam_vähem kar_
vased, erineva sįļurusega,3*-4 mtn piliarl, viies tipe ligi 1,5 mm pikk. Kroon
9_--l7 nrrn läbirrrõõdus, eresinine, roosa või valge, tumedate roodudega, neeius valge ja karvane; krooni tipnretl erisugused, kolm neist munajad või
ümarmunajad ja rilrs muilajas, ļülrikeseļt teritunuil. 'ļ.'oļrlukad krooniga
peaaegu ühepikkused; iolmukotid murrajad, sinised, samutį nagu niidid.
Krrpar lai-äraspidinrunajas või -äraspidisüdajas' 3,5*_4,5 (5,5) mnr pikk,
paljas või lrarvade karvadega, alusel ürnardunud, tipul rnittesügava kitsa
sänrbuga. Emakaļ<aeļ pikk, niitjas, kõverdunud, kuplast poolteist kcrrda
pikem. Seemned larnedad, kilpjacl, ligi 1,5 mm laiad.
Õitseb juunist juulini, lrarva atrgustini.
Kasvab ļ<inkudel, metsaservadel, rohunaarlel. Sagedatn vabariigi ļääneosas ja paiguti idaosas.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eurclopa-osas, K.aukaasias, Lääne-Siberis.
Kesk-Euroopas, Valremeremaadel, I{Lrrcįistanis; metsistunult Skandinaavias
ja Põhja-Ameerikas. Kasvab niitudel, tnetsasei:vadel, põõsastikes ja valgusrikastes metsades.
Majanduslik tähtsus. Seemned sisaldavad aļļ<aļclide suurel hulgai, juu_
red ainuļt jälgedena. C-vitamiini sisaļdus on 5549 mg l kg absoluutse kuivkaaļu ļ<ohta. Loomad karjamaal söövad teda.

ų"

3. rida officinaĮes Römpp in Fedde, Repert. Spec. nov. 50: l17. 1928,
Gruppe; Boriss. in Fl. URSS 22: 449. 1955. --- Varred juurduvad. Lehed
1 Teucrįum * kreekakeelne taintenįmi (huulõieliste perekond, millega laialehįne
mailane sarnaneb lehekuju poolesi).
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324. joorr. Laialehine mailane (Veronica teucrium|l

ülemine osa (orig.), b

*'kupat

a

--

õitscva tairne

trrp1llehtcde6Ja.

terved. Kobarad külgmised, tihedad. oieraod püstised, tupest lühemad või
sellega peaaegu' ühepikkused. Tupp neljalõhene, süstjate või ļineaalseįe
tipmetega. Kupar tupest pikem, lamendunud, äraspidi_kolmnurkjas. Seem_
ned peaaegu ümmargused, tasakumerad.

mailane -* Veronįca o|ficinaĮisI L' Sp' pļ. ll. Į753;
C. Koch, Monogr. Veron. 24. lB33; Led. Fl. Ross. B (\:2a1. 1847-1g49;
wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. B. lB52; schmalh. <Dn.
cp. u loxu. Pocc. 2:274.1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fr. Mitt,-Eur.
6 (l): 58, l9lB; Boriss. in trl. ĮJRSS 22:449' |955;.Iaudz. itr Latv. Īl' 4:227.

l6. Flarilik

1959. _"_ BepqHuxa Jļel(apcTBeHuan. (325. joon.)

ų.

'I'aim murusalt kasvav,
l0-20 (25) crn kõrge, ühtlaselt villkarvane, õisikuosas eemalehoiduvate ļihtsate lühikeste karvadega; endo- ja:
ektotroofse nrükoriisaga. Varred roomavad ja juurduvad, ülemises osas
tõusvad. Lehed äraspidimunajad või piklikuct, l,5-5 cm pikad ja l_2,5 cm
laiad, lühikeseks rootsuks ahenevad, serval hambulis_ või täkilissaagjad,
aļusel terveservalised, iipul lühikeseļt terituntrd või tömbid, mõlemal pinnal lihtkarvased. Õied külgmistes, enamasti üksikutes, mitte vastakutes,
jäņedaraoļistes kobarates ürlemiste ļehtede kaenlas. Õieraod karvased,
kandeļehtedest Ja tupest ļühemad või rrendega ühepikkusecl, viljumise ajal
püstised. Kandelehed süstjaspiklikud, tönrpjad, kaetud lihtsate karvadeģa.
'lupp neljajagttne, tömpjalt teritunucį süstjate
tipmetega, näärmekarvane.
Kroon 6-7 mm ļäbimõõdus, kahvatulilla või helesinakas, tumedate roodudega, mõnil<ord valkjas sirelilillade roodudega, tupest enanrasti kahe_
kordselt pikem, tipmed ļ/3 ulatuses putkeks kokkir kasvanud; krooni servise_
osa nelja tipmega kolm laimunajad, tömpjacl, üks piklik, teistest
kaks korda kitsarn. Tolmukacį enamasti ļ<roonist pikemad, suurte laimunajate tolmukottidega. Kupar tupest peaaegu kaks korda pikem, lamendunud,
äraspidi-kolmnurkjas, 4-5 mm pikk, ülemises oSaS 4_5 mm lai, aluse
poole ahenev, tipul äralõigatud, iömp või' nõrgalt ja tömbilt pügaldunud,
näärmekarvane. Emakakael ulatub kuprast üle. Seemned tasakumerad,.
l mm ļaiacl; neicį on ühe taime kohta 8700. Paljuneb ka vegetatiivselt.
Õitseb juurrist augustini.
Sage kuivades metsades ja rohumaadeļ.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Koola poolsaarel, Eul,oopa_osas, Į{aukaasias, Sahhalinil (harva, tulnukana). Sl<andinaavias, Kesk_ ja atļantilises
Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis, tulnukana Põhja_Ar:leerikas. Esineb metsades, metsaservadel, niitudel, mägedes kuni subalpiinse vööndini.
Majanduslik tähtsus. Värskena on taim nõrgalt mürgine. Aļkaloide orr
leitud väheseļ hulgal lelrtedes, glükosiidi aukubiini kogu maapeaļses osas.
'I'aim sisa1dab ka mõruaineid, parkainet,
saponiini, veidi eeterlikku õ1i'
Andmed keemiļise koostise kohta (absoluutsest kr-rivkaaļust) on ligikaudu
järgrnised: tuhka B/o, prateiine |2_-l3%, valke g-laa/o, rasvu 6/o, tselluloosi 23%, lämmastikuvabu ekstrakįiivaineid 50/o. Loomasööcļana on tähtsuseta ja söödavuse suhtes on andmecl vasturääkivad. Vaese, väetamaįa
I o[[icinalis (lad. k.)
apteegis ravimtaimena kasutaiav

-
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325. joon.

Harilik mailane (Veronica officinatĮs). (orig.)

pinnase liik; kaob lupjamise, väctamise ja niisutamise mõjul. Droogiks
kogutakse taime õitsevat ülemist osa
Herba Veronįcae. Rahvameditsiinis kasutatakse seda külmetuse, köha- ja hingamisteede teiste haiguste
(näit. krooniļise bronhiaalkatarri, bronhiaalastma, kopsukatarri), ka mao_
ja soolehaiguste, sarnuti põie_ ja neerupõleiiku korral. Ka nahahaiguste,
nagu kroonilisįe löövete, haavandite ja mädanike, sügeliste ja kihelemise
639

nii sees- kui välispidiseļt. Eriti keskajal on harilikku rnailast kasutatud väga mitmesuguste haiguste ravimiseks; hiljenr
on ta tähtsus tugevasti 1arigenud ja kaasajal tarvitatakse värskeid õitsevaid taimi peamiselt vaid homöopaatias,
pLlļluI võib teda tarvitada

Fl. URSS 22: 453. 1955. _ Subsect.
ScttįeĮįaįae Bentli. in DC. Prodr. l0 475' 1846, p. p. -* Niisl<eįe kasvukohtacļe tainted. Varr'ed peened, lamavad või tõusvad, harva püstised; juuiduvad. Lehed lineaalsecį, aluse poole suunatud hamttiastega või terveservalised. Kobaracl külgmised, kaenļasisesed, üksikud, hõredad. Õieriiod peetred,
pikad (harvemini tupest peaaegu lühemad), viljurnise ajal mõnil<ord alllkäänduvad. Tupp rreljajagune. Kupar suur'' lamendunud, pikkusest laiem.
Seemned tasakumerad või lamedad.
4. rida Scuteļļatae (Benth.) Boriss. in

L7. Kännasnrailane Veronįca scutelįataI L' Sp. pļ. 12' Į753;
C. Koch, Monogr. Veron.20. lB33; Led. Fl. R.oss. 3 (l):2a4. 1847-1849;
Wied. et Web. Beschr. phan. Geu'. Esth-, Liv- u. Curl. 7. lB52; Schmalh.
Qn. Cp. u Įoxg. Pocc. 2: 274. 1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur.6 (l):61. 1918; Boriss. in Fl. URSS 22:453. 1955; Jaudz. il

Bepouuxa ųI{TKoBaf. (326. joon.)
Latv. fl. 4:22B. l959.
ja
ų Risoom peerr pikk. Taimed paljad, harvemini karvased. Varred
3_-50 cm kõrged, peened, tõusvad, aļusel rnaadjate ja juurcluvate võsu_
dega, nõrgad, lehteclega lõppevad, mitte seest õõnsad. Lehed vastal<ud, l,5_B cm pikad, l,5--15 mm laiad, kitsassüstjad või lineaaļsed, rootsutud, tera_
vad, hart,arle ileente harnmastega, ailapööt'dunud hammastc aļļ näärme_
tega, mõnikord terveservalised. Kobarad ülrekaupa rlastakutest ļehtedest
įihe kaenļas, rohke- või väheseõielised, hõredad. Õied väga peenikestel, tupest
mitu korda pikematel raagudel, viljumise ajal mõnikord aļļa käändunud.
Kandeļehed süstjad. Tupp nelja süstja või pikliku tipmega, 2--3 korda
kroonist ja kuprast lühem. Ķroon 4-5 mm ļäbimõõdLrs, kahvatu_
heļesinine või valkjas, roosade või tumesiniste vöötidega; kõik tipmtd
törnbid; kaks neist (ülemine ja alumine) sõõrjad, kaks (küĮgmised)
munajacl. Tolmukad ļ<roonist veidi ļühemad. Kupar lamendunud, munajas
või neerjas, pikkusest 1aierrr (4-5 mm), kahehõlmaline, l/o pikl<userri sügavalt ja kitsaļt pügaĮdunud, alusel ümardunud. Emal<akael sämbust pikem"
Seemned lamedacĮ, kilpjad, sõõrja või ovaaļse piirjoonega, l_-ļ,8 mm läbi_
mõõdus.

Õitseb juurrist augustirri (septembrini).
Ķraavides, soodes ja teistes ntärgades kohtades. Võrdlemisi hariļik.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (Kooia poolsaar kaasa arva_
'tud), Kaukaasias, Siberis, Kaug-ldas. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaadel, Põhja-Ameerikas, Jaapanis. I-eidub niisketel
kohtadel, me,tsa-, metsastepi- ja stepialadel; mägedes lB00 m kõrgusenr.
/ŲĮajanduslik tähtsus. Vanemaaegseteļ andmeteļ söövad teda veised ja
kitsed, eriti aga ļambad ja hobused. Noori võsusid võįb kasutada salatina.

I
.$4A

scuteĮįata (1ad. k.)

-

lrännasjas, kändataoline; kilpjas.

ļ;ļ
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"326. joon. Kännasmaitane

{l Īiesrr NSV lloora

(Veronicu scutetįpįa\'.
(orįg.)

a '-

var. ScĮĮteļļata,

b

-

val piktsd,

Vormidest on Eestis sedastatud
var. pīlosa Vahl (Įz. parmuĮaria Poit. et Turp.) _-_ vars' õieraod, sagelfika tupp ja kupra serv tugevasti karvastunud (326. joon., ä); kasvab māni_
kord koos tüüpilise vormiga kuivalejäänud kohtadej;
var. scttteįįata (326. joon., a)
- taimed paljad; harilik.
7' sektsioon Beccabunga Gris. Spicir. fr.2: 3r. rB44; Benth. in DC.
Prodr. fi:467. tB46; Wettst. in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam. a (3b): 86.
1895; Boriss, in Fl. URSS 22: 468. lg55.
-- Kobarad vastakud, kaenlasisesed, sageli rohkeõielised. oied märgatavate raagudega; kandelehed väike_
sed. Tupp neljajagune. Kroon väga lühikese putkega, väike.
Kupar piklik_
munajas või ürnardunud, avanenult tipul hariļikult rrelja hambakĮsega,.
hiljem kahejagune, ühest või kahest küljest eemalehoiduvate poolmeteģa,.
enamasti puhetunud, harvemini külgedelt veidi kokku surutud' tipul töāp'
või nõrgalt pügaldunud, harvemini terav; lokulitsiidne. Seernnįd pu.rĮ.
l0-3O-kaupa, munajad või piklikud, kergelt kokku surutud, peerrikesed".
karedad. Varred lõpevad lehti kandvate võsudega, mis väljuvaā sõlmedes"
juurduvast risoomist. Lehed vastakud, süstjad kuni ovaalsed ja sõõrjacl,
sageli paĮsuvõitu,,pole sügavalt j agunenud. Püsikud, harvemini üheaasta_
sed rohttaimed, peamiselt põhjapoolkeral, kohastunud enamasti vesistele.
ja niisketele kasvukohtadele.

l. rida AnagaĮĮides (Keller) Boriss. in Fļ' URSS 22: 468' 1955. **
Subsect' AnagaĮĮĮdes Keller in Bot. Közl.39 (3-4): l39. lg42.
Lelted,
enamasti rootsutud, harvemiņi'ąlumised lühirootsuiisecl. Varred- nõrgalt
neljakandilised. Õisik enam või vähem näärmeļine. Kupar enamasti ümmar_
gune või ümar_elliptiline, väikese sämbuga, mõnikcrrd kergelt teravavõitu.
18. Allikmaįlane
Veronica anagaĮlis-aquatica' L. Sp' Pl. 12. 1753;
wied. et web. Beschr.- phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.7. lB52; Boriss. in.
Fl. URSS 22:469. 1955; Jaudz. in Latv. tl' 4:229' 1959. -- V. anagaĮĮis,
auct. plur.
C. Koch, Monogr. Veron.20. 1833; Led. Fļ. Ross. & (l):236..
lB47-lB49;- Schmalh. Õ.ll. Cp. lt lox<g. Pocc. 2: 273. lB97: Hayek et Hegi
in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (l):62. 1918' * V' asįįįensis Luce, Prodi.
Fl. osil. 4' lB23.
V' ąmbįgua Luce, i. c. *- BepoHuxa ķ;lttl.legag. (327"

-

joon.)

4.

Risoom roomav' juurduv. Taimed paljad, mõnikord üļaosas
(l50) cm kõrged, ruljad või eba_
selgelt neljakandilised, õõnsad, püstised, alusel tõusvad, enam-välrem
harunenud või lihtsad. Lehed vastakud, rootsutud (alumised mõnikord
väga lühirootsulised), l-ll cm pikad ja 0,5-4 cm laiad, munajad, piklik_
väheste näärmekarvadega. Varred 5--90

süstjad, enamasti aga süstjad kuni ļineaalsed, aluseļ sageli südajalt varre_
ümbrised, lühikeselt teritunud, mõrriļ<ord tömpjad, peaaegu terveservali_
sed või saagjashambulised, harva täkilised, ļäil<ivacl, paljad. Kobarad
väljuvad vastakute, enamasti ülemiste .lehtede kaenļast' ligistikku varre

I AnagaĮĮis
vees kasvav.
ö42

-

ltleekakeelne taimenimi (nurmenukuliste perekont!); aquatica (lad. k.)

_

ö

a
}Zt. ioon, Allikmailane ļVeronica anagalĮis-aquaticaJ''

D - kupar

4t*

a -'

tupplehtedega.

tainre ülemine osa (orig'l"

liP|-', ļehįedest pikemad, paljuģielised, moodustades otsekLrį pöörisja
all lähtuvate raaģudega, rnis on tupesi ja
lineaalsetest niitjatest kandelelrtedest pikemāa, .oniķord näärmekarva.
sed, viljumise ajal 4*6 mm pikad. Tupp sügavalt neljajagune, tip_
õisiku. Õied teravnurga

harilikult kuprast pikemad, elliptilised, erinevį SuuruSega' teravavõitu,
võrkja joonisega. Kroon 4_5 mm läbimõõdus,2,5-4 r* pūk, tupest veidi
või poolteist korda pikem., valge kuni määrdurrudļiļlakas,
įütkeosas kollane
ring; krooni tipmėcl putkest 4-5 korda pikemad, t<otm tipõt ļaimunajad,
kõik tömbid. Toļmukad krooništ lühemad, įõverdunud, määidunuclviotetjate
įolmukottidega. Viljaraod õisikuteije suhtes teravnurga all. KLrpracį puĪ1ua
või näärmeiised, ümmargused kuni elliptilised' 2-4* rnm pikad, p*rõg,
võrdse pikkuse ja laiusega või laiusest pikemad, välreldase sämbuga tip*ul
või kergelt teravavõitu, külgedelt ei'ole kokku surutud. Sageli kūiusial
taime Ggmnetron ailĮosus, miļļe tõttu viljadele tekivacį nende kuju tuge_
vasti muutvad kerajad pahad. Emakakael |,5-2 mm pikk. Seemneā ouirt_
sed, 0,25_0,5 mln pikad, pinnalt peenkärgjad' kal<sik- või tasakumerad.
Õitseb juunist augustini.
Harilik ojades, kraavides, allikasoodeļ.
. Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_clsas, Kaukaasįas. Siberis, ĶcskAasias. Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel,
Väike_Aasias, Kurdistanis, Iraanis, Himaalajas, Morįoolias' Jaapatris,'Hiinas. Jõgede ja veekogude kalļastel, niisketes kohtadeš ja niiītrdef; mägedes
kuni subalpiinse vööndini'
Majanduslik tähtsus. Kogu taimes on ļeitud väheseļ hulgat aļkaĮoide.
Vanemaaegsetel andmetel söövacļ teda veised,- lambad ja hĮbused, sead
aga mitte. Kasutatakse skorbuudivastase vahendina; ļehįedest on valmistatud salatit ja suppi. Rahvameditsiinis on tarvitatud haavu parandava ja
verejooksu peatava vahendina.
m-ed

19. Vesimailane
Veronįca catenatu į Pennell in Rhodora 23. 37
l92l; Hartl in Hegi, -Illustr. Fļ. Mi'tteleur' ed. 2.8 (l) 3: 22B. 1968. *
v. aquatica Bernh. Begriff pflanzenart 66" 1834, non s.'n. c.uy; Vilb. Eesti
taim. ed. 2.208. 1925; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Ft. Miti.-Eur.6 (l):
63. l9l8. _ V' anagaĮlidiformis auct. __. Boriss. in Fl' URSS 22: 473. l955.
-_ V. comosa auct. -* Jaudz. in Latv. fļ.4: 230, ļ959. - Bepoulxa BoĀHa'L
(328. joon.)

o, 2+. Taimed l5*70 (lt0) crn kõrgeci, paljad, harvemini üksikute
karvadega, sageli punaka varjundiga. Varred āluseļ tõusvad või püstised,
õõnsad, nõrgalt neljakandiIised, ļehtedega lõppevad. Lehed rootsuiud, poo_
ļeļdi varreümbrised, munajad kuni süstjad, 20-90 mm pikad, 12-25 mm
laiad, teritunud või tömpjad, enamasti terveservalised vū saagjashambulised. oisilt hõre, näärmeline või paljas, kobar.aci külgmised, enam-vähem
ļaiuvad, hõredad, väljuvad vastakute lehtede kaenļasī. Viljaraod horison_
taalselį eemalehoiduvad, tugevacl, tömpidest süstjatest kandelehtedest
mõnevõrra lühemad. Tupp neljajagune, tömpide süstjasmunajate tipmete^
--;_;"t'''""t' (lad"
k') __ ketjas, ketitaoįįrre; võib-olįa selgete sõlmevahedega võsu jārgi.
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ga, rnis on kupraga ühepikkusecl või
.seļlest ļühemad. Kroon valkjas pu-

naste roodudega, mitte üle 5,5 mm
lai. KLrpar ürnar-elliptiline, pikkusest vcidi Įaiem, tupest pisut üle-

ulatuv' pole külgedelt lamendu_
nud, tipul tömp, väga väikese
terava sämbuga. Seemned 0,6-0,7 mm pikad.

Õitseb juunist septembrini.
įjldlevik. Nõukogude Liidus
Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis.
Kesk-Aasias. Sļ<andinaavias, Keskja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadeļ, Väike-Aasias, Kurdistanis,
Iraanis, I-Īimaalaj as, .Iaapanis, Hii_

naS, Põhja-Ameeriļ<as. Vee ääres
või seisvates vetes, hajusalt met_
sa-, metsastepi- ja stepivööndis;
soolaku- ja lrrhaniitudel.

Eestis on seda liiki esmakord-

seļt mainitud käesolevai sajandil

Saaremaalt. I(una tüüpilised her_
baareksemplarid puuduvad, tuleb
selle liigi olemasolu meie territooritrmil pidada ļ<rjsitavaks.
2. rida Eubeccabungae (Keļler)
Boriss' in Fl. URSS 22: 475. į955.
Subsect. Eubeccabungae Keller
-in Bot.
Közl. 39 (3-_4): l55. l912' 328. joon VelsinlailaIte (Veronit:tl cutenata''1 '
Kõik ļehed rootsulised. Varrecį
-ruljad.
Õisil< ja ltogu tairrr paljas. Kuprad peaaegu kerajad, väga väikese
sämbuga.

20. ojarnailarre *_ Veronįca beccabunga,L.Sp.Pl. l2. ļ753; C. Į(och,
Monogr. Veron. 19. 1833; Led. Fl. Ross.3 {l):237. lB47*1849; Wied. et

Web. Beschr. phan. Geų,. Esth-, Liv_ u. Curļ. 7. lB52; Schmalh. Õn. Cp. u
Iorķn. Pocc. 2: 273. 1897; Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. ļtrl. Mitt.-Eur. 6
(l):63. l9l8; Boriss. irr Fļ. URSS 22:475. l955; Jaudz. in ]-atv. fl.4:230_
l959. _ Bepouura IĪoToųHarļ. (329. joon.)
4. Ęisoom pikk, viltune, horisclntaaļtre. Taimed (5) l0-_40 cm kõr_
ged. Varrecl aluseļ juurduvad, tõusvad või püstised, ülemises osas ,harune-

'

Latiniseeritud vornt saksakeelsest sönasl <Bachbringe>;

rannikas (Sarrolls).

B:rch

crja..Bunge -_
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329. joon' ojarrrailane (Veronįca beccabun'ga): a
c --- kupar tupplehtedega.

--

taint (orig.)' Ö

--

õįs.

]nudi peaaegu ruljad, paļjad, harvemini ülal väheste näärmekarvadega;
:mitte õõnsad. Lehed vastakud, 3-l0 (l5) mm pikkuseks rootsūks aheneļvad, labad sõõrjad kuni elliptilised, harvemini,munajad, l-7 cm pikad ja
o,5_-4 cm laiad, tipul enamasti tömbid või tömpjad, servadel peensaagjad, hambuļised või täkilised, mõnikord peaaegu terveservalised, aluseĮ
;ümardunud või nõrgalt kiiljad, paksuvõitu, paljad, läikivad, tumerohelised"
Kobarad kaenlasisesed, paarikaupa, hõredad, l0-30 õiega, paljad, mittcmärgatavalt, enamasti aga 2 korda lehtedes,t pikemad. oied eemale'hoiduvateļ (alumistel õitel) paljastel õieraagudel, mis on väikeste kande_
:lehtede ja tupega peaaegu ühepikkused, sagedamini tupest 2 korda pike-rnad, viljumise ajal 3-6 (B) mm pikad, kõverdunud. Tupp neljajagune,
pikliksfistjate, teravate, enam-vättem ühesuuruste paljaste tipmetega, rnis
,on kroonist vaevalt ļühemad ja kupraga peaaegu ühepikkused. Kroon 5*7 mm läbimõõdus, 2,5_4 mm pikk, kahvatu-helesinine siniste vöötidega,
.eresinine või tumeļilla, harvemini roosa või valge, tupest mõnevõrra ülellatuv; krooni ülemine tipe laimunajas, mõnikord kaheks lõhenenud, külg.mised tipmed munajad, alumįne kitsasmunajas. Tolmukad kr'oonist lühemad, kõverdunud niitidega ja suurte munajate tolmukottidega. Kupar peaaegu kerajas, 3-4 mm pikk, tugev, puhetunrtd, pole külgedelt lamendunud,
tupega ühepikkune või selļest lühem, paljas, väga väikese sämbuga või
ilma selļeta. Emakakael püstine, l,,5-2 mm pikk. Seerrņed elliptilised'
.ligi 0,5 mm pikad, ümarjad, pesas 20-30-kaupa
Õrtseb juunist augustini, harva septembrini'
Harilik ojades, kraavides, aļlikasoodeļ.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Läāne-Siberis,
Sahhaliniļ (iimseli tulnukana), Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk- ia
atlantįlises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Kurdistanis, Iraanis, Himaalajas, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis, Põhja-Ameerikas. ojade,
"arõkkide, järvede kailastel, soode servadel, niisketes paikades; mägedes
kuni alpiinse vööndini.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab eeterlikku õli, mõruaineid, glükosiidi
.aukubiini' Värskeid õitsevaid taimi kasutatakse homöopaatias.

1

l.

perekond sõrmkübat
I-. Sp. Pl. 621.

- DigitaĮįs
1753.

I L.

Valdavalt püsikud (Vahemerem:aade lääneosas ka põõsad või poolpõõ,sad) kõrgete püstiste lihtsate vartega, vahelduvate terveservaliste, pikliltsüstjate või süstjate teravate lehtedega, mis pikkamisį lähevad üle kõrglehtedeks. Õied tipmise ühe- või mitmekülgse kobarana. Tupp kellukjas,
peaaegu aļuseni viiejagune, viljumise ajaks püsima jääv, tipmed munajad
"või süstjad, enamasti karvade või ripsmetega kaetud, mõnikord kileja
servaga' ülemįsed (tagumised) tipmed pisut lühemacl kuį alumised (ees.mised). Kroon mõnevõrra korrapäratu, kellukjas või puhetunud; setv"įs
1 DigitaĮis

_-- ladinakeelsest sõnast

digitus

_

sõrm; öie kuju meenutab sõrmkübarat"
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kahehuuleline; ülenrine huuļ aļumisest lühenr, kahehõļmaļine, aļumine"
kolmehõļmaline, kusjuures keskmine hõļm on Suurcm kui ļühikesecl vähemärgatavad külgmised hõlmad. Tolmukad, arvult 4, kinnituvad krootri
alumises osas, 2 üļemist lühemad kui alumised; tolmukotid kahepesalisecl.
Emakas pika kaelaga ja lühikese kalrehõlmalise suudmega. Kupar munajas või piklikmunajas, võrdlemisi ļühikese ninakesega, kahepesaĮine, avaneb vaheseina kohalt. Seemned väga peenikesed, arvukad, koļļased või'
helepruunid, neljakandilised-prismaatilised või ovaalsed kärgja pinnaga.
Perekonda arvatakse 36 liiki, mis on levinud põhjapoolkeral, enamasįi
Vahemeremaadel. Nõukogude Liidus esineb loodusļikult 6 liiki; Eestis
levinumad on kuļtuurliigid, kuigi vähemalt üks neist kasvab loodusiikuļt
meie naaberaladel (Lätis, Leningradi oblastis). Kuļtuuris ilu- ja ravimtaimena on meil peale alltoodute ļ<asvatatud veeļ villast
sõrmkiībarat
Įanata Ehrh. (Pärsamaa pargis ka metsistunLrlt) _- ja
-'DigĮ'taĮis
rooStepruuni sõrmkübarat - D' ferruginea Į-.; need kuuluvad'.
sektsiooni GĮobifĮorae, allpool käsitletavad liigid aga sektsiooni DigitaĮĮs,
(GrandifĮorae). Perekonna tüüpliik on D. purpureaL'
Kõik sõrmkübara liigid on mürgised, sisaļdades keeruļise koostisega;
glükosiide, miļleļ on tugev toime südametegevusse.

l.

Kroon punane (väga harva valge), 30-50 mnr pikk. Lehecį sarnetjad,
pealt tumeroheļised, alt hallikasviltjad
1. Verev sõrmkįibar
DigituĮis purpurea L'

-

Kroon kollane, 22-35 mm pikk. Lehed õhukesed, läikivad, rohelised,.
hõredaļt karvase serva ja alumise pirrnaga
2' Įlelekollane sõrmkübar DĮgitaĮts grandifĮora MiļI".

-

A ļ. Verev sõrmkübar - DigitaĮis purpurea ' L. Sp. PĻ. 622. |753;.
Lindl. Digit. mon.9. l82l; Led. Fl. Ross.3 (l):228. 1847-1849; Wied. ct
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-' Liv- u. Curl. 352. lB52; FĮayek et Hegi in,
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (1):66. 19lB; Ivanina in Fl. URSS 22:518.
1955; Jaudz. in Latv. fl. 4: 231. 1959.
- HanepcrnnKa rrypilyponax. (330.
joon., a.)
o, 4. Varred 60-l20 cm kõrged, vaolised, enam_vähem ühtļaselt
lehistunud, tihedalt liht- ja näärmekarvadega kaetud' Lehed pealt hajusate
karvadega, alt halļikad, viltjad pikkadest mitmerakulistest karvadest, mille
sėas sageli on ka näärmekarvu, ning tugevasti eenduva võrkja roodumuseģa; lehtede serv ebaühtlaselt täkiline, harvemini saagjas; kodarikulehed,'
ja alumised varrelehed 10-20 (35) cm pikad ja 3*-7 (ll) cm laiad, munajad või piklikmunajad, teritunud, järsult veninud 3-ll cm pikkuseks rootsuks, ülemised varrelehed lühirootsuĮised või rootsutud, kaks korda või
rohkem aļumistest väiksemad, munajad või munajassüstjad' Õied enamvähem tihedas püramiidjas ühekülgses paljuõieliSeS, enamasti pikas kobaras' Ka.ndelehed munajad või pikliksüstjad, teravad, õieraagude pikkuserl:
'l
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purpureĮz '(lad.

k.} *

purpufne.

C

a

b
.ll30.

jtlon. Verev sõrnrküb.ār (Dįgįtal,įs purpurea): a *_ õisik ja varreleht. Hele
kolļane sõrmkübar (D. grandiįlora}: b * õitsev hartr, c _-_ õis'pikilõikes.

või neisį pikemad. oieraod 0,5_-l cin pikad (viljunlise ajal pikenevacļ.kuni
2 cm-ni), tihedaļt näärmekarvased. Tupe tipmed 12-l}nrrn pikad (vilju_
mise ajal kuni 14 mm) ja 4 mm laiad, piklikmunajad, teriturrud.
Kroāni
putke alumise osa sisepinnal valge punasetäpiline laik, kroon putkjaskellukjas, väljast paljas, alumisel huulel seespool arvuļ<ad pikad eemälchoiduvad karvad, mis sissekäigu krooni putkeĮse peaaegu kātavad;
servis
väga lühike. Toļmukad paljad. Sigimik näärnrekaivrn".*Krpr. B*_l2 mrn
pikk ja 6-9 mm lai, munajas, tömp, tihedalt näärmekarvįdega l<aetutl.
Seemned ovaaļsed või neljakandilised-prismaatilised, 0,6-0,8 Ļm pikad
ja 0,4-0,6 mm laiad; ļ000 seemne kaal on 0,09 g. Mõnedel andmetel
otr
seemnete hulk üheļ isendiļ kesknriselt 85000.
Õitseb juunist augustini.
Meil kultiveeritav ravim_ ja ilutairnena; mõnikord rnetsistub.
Üldlevik' Nõukogude Liidu Euroopa-osas kultuuris. Loodusļikuļt esirreb
Skandinaavia lõunaosas, Ķesk_ ja atlantilises Euroopas' Kasvab põõsastikes ning mägede ja kinkude nõlvadeļ.
Majanduslik tähtsus. ]'aim on mürgine. Kasutatakse meditsiinis tähtsa
südamevahendina. Toimeairret sisaļdavacį peamiselt lehed. Droogiks koguįud ļehtede st
valmistatakse tõmmiseid, pulbreid, tinį<'
- Foļįa DigitaĮis - südametegevust
tuure. Preparaadid reguleerivad
ja tõstavad vererõhku.
Sõrmkübara glükosiidideļ on aga ohtlikLrļt kumuļatiivne efekt' rrris võįb
põhjustada organismi mürgitrrmist. Seepärast peab nende tarvitamisel
rangelt järgima arsti ettekirjutust. Toksiļised annused kutsuvad esile
südametegevuse kiirenemist, arütmiat, üldisi vereringehäireicl ja vėre_
rõhu alanemist ning võivacl põhjustada SurlĪa süda*me seismājäämise
tõttu. Sõrmkübara
on purpureaglükosiidid A ja B, mi1le
lagunemiseļ tekivad-toimeaineteks
nn. sekundur...,l glükosiidid digitoksiin, aįitāiiir,
gitoksiin, gitaliin jt. Viirrrascl aja1 on īaia1dast kasu_'tanrist ļeidnucl
nn.
neogaleenilised preparaadid (digareen, diginorm jt.), rnis kujutavad
endast ballastaineist puhastatud eļ<strakte. Peaļe
ģltikosiidiae sisaldab
sõrmkübaradroog veel saponiine, koliini, ļima' Sõrmīübar oli
Inglismaal
ravimtaimena tuntud juba ll. sajandil; tema tarvitamine ļaieiies
eriti
l8. sajandil, mil leiti ravimiseks õiged annused. Kaasajal on digitaalisepreparaadid südamehaiguste teraapias esikohaļ. Värsįeid lehti
kasutatakse homöopaatias. Tartu Riiļ<liku Ülikooli farmakognoosia
kateedris on
verevat sõrrnkübarat kasvatatud l945. aastast. Kuiva āroogi
võib l. kasvuaastaļ saada keskmiselt 6,6 ts/ha' 2. aastal -* |2 tsĮha. T"oime
tugevuselt
ületab sõrmkübar teised Nõukogude Liidus kasvatatavad ravimtaimed.
Alkaļoide sisaldavad tunduvaļ hulgal ainult seemned. C-vitamiini
sisaldab taim väga rohkesti
absoluutse kuivkaaļu kohta õites l56,4 mg%,
ļehtedes l905 või isegi 2784- mlo/o. Karotiinisisaldus on 648
mg%. Kūu_
loomad sõrmkübarat tavaliseļt ei söö, seepärast on nendeļ
mürgitused külļaltki haruldased (on konstatėeritud ļammastel ja partidel' eksperimen_
taalselt on esile kutsutud hobustel).
Ilutaimena dekoratiivne ning vähenõurllik
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2. Helekollarre sõrnrkübar * DigitaĮis grandif Įora.t Mill. Gardl Dict.
ed' ^
8. n'4. 1768; Lam. Fl. frang. 1:332. l77B; All. Fl. Pedem. į:70. l78ti;

Led. Fl. Ross.3 (ll:227.1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew"
Esth-, Liv- u. Curl. 351. lB52; Ivanina in Fl. URSS 22: 520. 1955; Jaudz"
in Latv. Īl' 4: 232. 1959. - D' ambigua Murr. Prodr. Stirp. Gõtting. 62.
1770;Lind|. Digit. mon. 19. l82l; Schmalh. o"u. Cp. n ĮoxH. Pocc.2:269'
1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. F'1. Mitt.-Eur.6 (l): 68. 19lB. *Hanepcrnuxa KpynHoųBeTKoBafl. (330. joon., b ja c.)
4. Risoom lühike, kiuline, paljupealine. Varred 40-l20 cm kõrged,
ļihtsad, harvemini õisiku aļusel harunenud, ülemises osas kaetud näärme_
karvadega, alumises --. peamiselt pikkade harvade karvadega, keskmises
osas paljad või hajusalt karvasecį. Lehed heleroheļised, enamasti pikliksüstjad, teritunud, peensaagjad või terveservalised, alumisel pinnal, eriti
roodudeļ, ning servadel näärme- ja lihtkarvadega; rosetilehed ja alumised
varrelehed pikliksüstjad,7-*25 cm pikad ja 2-6,5 cm laiad, alusel pikka_
misi lühikeseks ning laiaks rootsuks üleminevad; keskmised varreļehed
munajassüstjad ja enamasti rootsutud; ülemised varrelehed pikliksüstjad,
ligi 4 cm pikad ja i cm laiad, rootsutud, pikkamisi mõõtmeteļt vähenevad
ja kaenlasisesteks kõrglehtedeks üleminevad. oied horisontaalseļt'eemalehoiduvad, longus, enamasti 6-25 cm pikkuse hõreda kobarana. Õieraod
madalate näärmekarvadega, õitsemisajaI5_7 mm, viljumisajal 5-_l5 mm
pikad. Tupe tipmed teravad, süstjad, näärmekarvased, 4-7 mm pikad ja
|-2mm laiad, viljumise ajal kuni 9 mm pikad' Kroon väävelkoļlane, sise_
pinnal punakaspruunide roodudega, kuivanuļt kolļane või punakaspruuĮļ,
väljast hajusalt näärmeļ<arvane, l5-20 mm 1ai, ebakorrapäraselt keiluk_
jas; kupar munajas, B-_l1 mm pikk ja 6-7 mm lai, tömpjas, tihedalt karvane. šeemned neljakandilised_prismaatilised' 0,B-l ,2 mm pikad, ligi
0,5 mm laiad.
Õitseb juunist septenrbrini'
Meiļ kuļtuuris ravimtaimena. Kirjanduse andmetel ļeitud ka tulnukana,
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Lääne-Siberis. Atlantilises (metsistunult) ja Ķesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Balkanil ja
Väike-Aasias. Kasvab leht_ ja segametsades, metsaservadel ja raiesmikeĮ,
sageli põõsastikes kivisteļ nõlvadel, harvemini segarohu-niitudel.
Majanduslik tähtsus. Mürgine taim; kariloomad teda ei söö. Sisaldab
samuti südameglükosiide nagu eelmine liik, ka alkaloide (jälgedena või
väikeste kogustena). Kreyeri (l930) järgi sisaldavad lehed ja varred umb.
0,5% glikosiidi digitoksiini. Kasutatakse meditsiinis samuti nagu eelmist
riiki.

2. triibus Euphrasieae Benth. in DC. Prodr. t0: 526. 1846; Schischk"
in Fl. URSS 22: 530' 1955. -. Rhįnantheae Wettst. in Engl. et Prantl,
Pflanzenf am. 4 (3b): 97- 1B95. Kroon kahehuuleline; ülemine huul

l

grarulifĮara {lad'

k.) --

suureõįeline.

65r

siageli l<iiverjas. Tolmukad paarikaupa ligistikku; tolmukottide pesad
pāralleelscd, irluscl harilikult teriturruā. I-ehįd vastakud või vahelduvad.
Sageli'poolparasiidid, väga harl,a parasiidicl.

l2.

perekond härghein -* }VteĮam'pųrutnI L.
I-. Sp. Pl. 605. ļ753.

Ljheaastased poolparasiitsed taimed, paljacl või karvastunud' Varred
püstised, erļ?IĪl:või vähem lrarunenud. Lehed roheļised, vastakud' süstjacl,
ļineaaļsed või munajad, enainasti teravatipulised, peaaegu rootsutud või
l'_2 mm pikkuste rootsudega, terveservalised, vaheļ üiemiste ļehtecle
aiuseļ väljalõikeci. Õied enamasti suure{i, raotud või paljastel või karvastel raagudel suurte kandeļehtede kaenlas, varre ja harude ülemises osas
tähkjate või kobarjate õisikutena; karrdelehed munajad või lineaaisüstjad,
enarnasti hambuliste või harj ashambuliste külgedega, harva įerveser-,
valised. Tupp putkjas_kellukjas, neljatiprneIine, ĮaĮjÄ või karvastunud,
ülemised tipmed mõnikord suuremacl, kõik teritunucl, ltarva tönrbid. Kroon
kahehuuleļine, lühikarvane, harvemini paljas, ruljas, kitsa, ülespoole pikkamisi laieneva putkega; ülemine huuļ kiiverjas, külgedelt kokkū suruįud,
kitsaste väljapoole keeratud -"ervadega; aiunrine huul ülemisest veidi
pikem, eemalehoiduv, tema aluseļ kaks kurrterat l<ühmu' ülal kolm lühikest
ühesuurust hõlma. Toļmukad kinrriturrud putl<e ülenrisele osaļe; rreid on
neli, kaks teistest pikemad. Emakas kahepesarise sigimiku ja niitja, pika,
üles kõverdunud emakakaelaga, sileda, ülemi.ses osas karvastunud nutitaolise suudmega. Kupar ļamendunud, munajas või poolkerajas, sile või
kaetud väikeste karvadega, tömp või teravaīipuline, kahepesaline, kum_
maski pesas l või 2 seemet, lokįļitsiidne. Seemned 4 nrm pikad ja 1'5_
2 mm laiad, elliptilised või pil<likud, peaaegu l<olmekancļiļised, siļedad,
lisemega.
' ' Perekonna tüüpliik on MeĮatnpgrum pratense L.
Euroopas, Aasias ja Põhja_Ameerikas levinud 35 liigist esinelr Nõuko_
gude Liidus l6, Eestis 6 ļiiki. Meie liigid sisaldavacį nraaiiealsetes osades
(seemned kaasa arvatud) tglükosiidi aukubiini (rinantiini)
- CrsHząos'.
Mõnedes ļiikides on ļeitud ka alkaloide. Toimeaineks on glükosiidi
laadi
aine, millel on ļokaaļne ja üIdine lttgev rrarkootiļine mõju. įoomad võivad
härgheinu 'süüa,'kuid įildiselt on naā rohrįmaadel kahjrrllkud poolparasiit_
sed taimed. Mürgised on seemned, mis võivad sattuda teravilja ja selle
saaduste hulka. on įeada mürgitusi lammastel ja hobustel. Hein loetakse
ptaagiks, kui selļes on härgheina (seemneid)
'z-g%. Arvestades härg_
heinte parasiitlikkust, mürgisust ja madalat saagikust, tuļeb neiss" .rĒtuda kui umbrohtudesse. Rohustust saab neid kaotada pideva karjatami_
sega või varajase niitmise ja rläetamisega, mis teiste taimede kasvu soo-

dustavad.
l

Kreekakeeļsetest sõnadest meĮas -- nust. pgrott

annavad leivale tumeda värvuse.
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tera; jahusse sattunud seenrned

LIlKIDE MÄÄRAMISE TABEt
1. Õied pöördunud mitmesse külge, tihedates tähkjas-ruljates

kutes

Õied pöördunud kõik ühte külge, hõredates'kobarjates

õisikutes

õįsi_

2
pil<enenud
3

2. Kandelehed ümarsüdajad või neerjad, pikuti kokku

murtucl, karnjalt
hambulised, asetunud katusel<ivide taoliselt. Õied tihedas neljatahulises õisikus. Tupe tipmed erisugused. Kupar avancb ainulį ühest, ees_
misest küljest
1. Harjakas lrärghein
Melampųrūm crįsįttttlm L'

-

Kandelehed muĮajassüstjad, lamedad, sügavalt kamjas_hambuļised.
Õied tihedas ruljas õisįkus' 'I'upe tipmed ühesugused' Kupar avaneb
kalrest küljest
2. Põld_härghein
MeĮamparun'į. aruense L.

3.

4'

-

Kandelehed värvunud. Ķroon kolļane
4
Kandeļehed roheļised. Kroon valkjas- või kuldkollane
5
Tupp tihedalt karvane-hatune. Lehed enamasti 4_5 mm laiad. Õisik
algab harilikult 4. või 5. sõlmelt
3. tlarilik lrärghein .- MeĮampurum nemorosum L.

Tupp paljas või roodudel ripsmeline. Lehed enamasti
Õisik algab harilikult 7. sõlmelt

5-6

mm laiad.

4. Poola härghein - ilIeĮarnpgrunt poĮonicutn (Beauverd) SoÖ
5. Kroon 0'8_l cm pikk, avatud neeluga. Ķupar at,aneb kahest küljest
5. Mets-härghein
- MeĮampgrum sgĮaaticum L.
. Kroon l,4-l,8 mm pikk, suletud neeluga. Kupar avaneb ühcst, ees-

,

misest küIjest

L

6.

Palu-lrärghein -_ MeĮarrtpgrunl pratense L'

sektsioon Spicata (Wettst.) 5o6 in Fedde, Repert. spec. nov. 24: lZ0,

in Fļ. URSS 22:536.1955.
subsect.
- Sect. EumeĮampgrum
Spicata Wettst. in Engl. et Prantl, Pflanzeniam.4
(3b):99. 1895.
Mit.
,messe külge pöördunud õied tihedates tähkjas-ruljates õisikutes. 1927; Gorschk.

l.

aIamsektsioon Carįnata Bcauverd in Mėm. Soc. Phys. Hisį. Nat.
'Genėve 38 (6): 42B. 1916; Gorschk. in Fļ. URSS 22: 536. 1955'
- Kande_
ļehed ümarsüdajad või -neerjad, pikuti koļ<ku murtud, l<amjalt hambulised,
asetunud katusekivide taoliselt. Õied tihecĮas neljatahulises õisikus. Tupe
tipmed erisugused. Kupar avaneb ainult ühest, eesmisest küljest.

l. Harjakas härghein - MeĮampųrutn cristatumI L. Sp. Pl.605. ļ753;
Led. Fļ. Ross' 3 (l):30a' 1847_.1849; lVied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 343. lB52; Schmaļh. <D.ņ. Cp. n ĪoxH. Pocc. 2: 290. 1B97;
ļ

crįstatum (ļad.

k.) -

sugajas'
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33l- joon. Harjaka härgheina (MeĮatnpgruntcristatum')

ülemine osa

Hayek et Hegi in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur.6 (l): 73. l9l8; Soõ in Fedde,
Repert. spec. nov. 24: t4t.1927; Gorschk. in Fļ. URSS 22:536.1955; Jaudz.
in l.atv. Il.4:234. 1959. -- MaplxHuIar rpe6euua;ruIž' (33l. joon.)

o. Taimed (l0) l5-50 cnr kõrged, harvade lühikeste valgete harjasjate karvadega, mis on enamasti allapooie lidus. Vars nürilt neljakandiline, püstine, lihtne või ülenlises oSaS harunenud; harud 3-l8 cm pikad,
enamasti õisi kandvad ja eemalehoiduvad. Lelred süstjad või lineaalsed,
alumised 2-4 cm pikad ja 0,2-0,4 cm laiad, terveservalised, alusel ahenevad l mm pikkuseks rootsuks; üļemised lehed 3-B cm pikad ja (0,3)
0,6-0,9 cm laiad, rootsutud, aluseļ enamasti odajad või ebakorrapäraselt
ja ebaühtlaselt hambulised; kõigil lehtedel mõļemal pinnal ja servadcl
valged lidus karvad. Õied 0,7-l mm pikkustel raagudel, pöördunud mitmesse külge, tähkjas neljatahulises tihedas õisikus, mille pikkus on l--*
6 cm ja laius l,5 cnr. Kandelehed kollakasrohelised, helepurpursed või
vaarikpunased, ligistikku, katusekivide taoliselt,'nende laiem osa ümar_
südajas või -neerjas, 0,6--1,2 cm pil<k' 0,8-l,5 cm lai,,pikuti kokku murtud,
654

iiles įõstetud. ebaühtįąselt kamjate, teravahanrbaliste ja ripsmeliste servadega; alumised kandeļehed ülaosas ahenenud süstjaŠlineaalseks alla_
poole käändunud terveservaliseks kuni 6 cm pikkuseks tipr-rks, ülemised
0'5-l crn pikkuse, enamasti iiļr:skäändtrrrud tipuga. Kandelehtede serval
üherakulised ülessuunatud karvad. Tupp 4,5-B mm pikk, kancļeļehest l/ņ
võrra ļühem,2,5-4 mm pikkuse palja putkega, roietel pikkade ripsmetega,
süstjate teravate tipmetega, milļest kaks ülemist on 2,5_-4 nrm pikad ja
l,5 nrm laiad, kaks korda pikernad kui alumised, sirpjalt kõverdunud tipmed; kõikide tipmete serval harvad pikad kaherakulised teravad karvad.
Kroon Į,2_-|,5 cm piļ<k, kollakasvalge ning ,kergeļt eemaļehoiduva ere_
koļlase alumise huulega, purpurne ning seest kolļase aļumise huulega või
vaarikpunane ning erekollase aļumise huulega, miļleį on koļm purpurvioletjat roodu. Tolmukad 2,5 mm pikkuste tolmukottidega. sigimik munajas, paljas, 2 mnt pikk ja 1,5 mm lai; ernakakael paljas, sigirnikust 6 korda
pikem, üla1 kõverdunud. Ķupar poolkerajas või piklikmunajas, 0,8.-l cm
pikk ja 0,5-'0,7 cm lai, tupest kaks korda pikem, lr:okjaļt kooidunud, teritunud, paljas' avaneb ühest, eesmisest küljest, õnrįrlused teravad, serval
kolmnurkjate väikeste karvaclega. Seemned piklikud, 4 mm pikad ja l'5 mm
laiad. tumepruunid.

Õitseb juunist augustini.

Rohumaadel, pLrisniitudel, rrčrsastikes; eriti läänesaartel, paiguti ka
Läāne_Eesti manclr'iosas, Kesk. ja Kagu-Eestis (332. joorr.).
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332. joor:. Harj:rka hārgheirla (Mel'anp1tru.m crisĮalurn) leiukoharļ įļestis.
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Üldlevik. Nõukogude Liidus EurQopa_osas, Ees.I(aukaasias j Lääne_
Siberis, Jenissei ümbruses, Araali-Ķaspia ümpruses. Skandinaavias"
Kesk-'ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaade lääneosas,' Balkanil'ja

Väike-Aasias. Kasvab lehtmetsades, harva männikutes või soistes väikese_
ļehistes metsades, metsaservadei ja -lagendikel, luha-, metsa_, soo- ja
soolakuniitudel, soolaku-, kõrreliste-segarohu_ ja segarohu_steppides.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab aikaloide jälgedena. Vartes ja lehtedes
on ļeitud dultsiiti. Tainr on madala söödaväärtusega' Vanemaaegsetel and_
meteļ söövad teda väga hästi veised, rahuldavaļt lambad, kitsed ja hobu_
:sed. on viiteid, et piim omandab sinaļ<a värvuse, kui lehmad palju harjakat
härgheina söövad.

2. alamsektsioon Araensįu Roņn, in Fritsch, in Mitį, Naturf. Ver'
Steierm. S4: 2BB. lglB; Gorschk. in Fl. URSS 22:537.1955.
- Karrdelehed
.munajassüstjad, lameclad, terved, alusel harnbulised või sügavalt kamjashambulised. Õied ruljas tihedas õisikus. Tupe tipmed ühesuurtrsed. Kupar
.avaneb kahest küljest, väga harva ühest küljest'
2.

Melampyrurn araefLse,L'Sp.Pl.605. ļ753; Led.

Fõld-härghein

Fl. Ross.3 (l): 304. -1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-.
I,iv- u. Curl. 343' l852; Schnralh. on. Cp. r.r Įoxrr. Pocc. 2:29l. 1B97; Hayek
ei Hegi in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt._ELrr.6 (l): 74. 19lB; Soõ in Fedde, Ęepert.
Spec. nov.24: 130. 1927; Gorschl<. in Īl1. URSS 22:540. 1955. __ Mapr,xHHHķ noĮesolž. (333. joon,)
e. Taimed 12-40 cm kõrged, kaetud väikeste, sageli harvade vai_
gete lidus karvadega. Vars püstine, Luljas, peente, ülespoole suunduvate
harudega. Lehed süstjad, laisüstjad või lineaaĮsed, kuni 7,5 cm pikad ja
(0,3) 0,5_l,3 cm laiad, sagedasti paksucl, enam-vähenr lihakad, pikalįl
teritunud, terveservalised või 2-4 pika terava harnbaga, peaaegu
, rootsutud, mõnikord 2 mm pikkuse rootsuga, mõlernalt pinnalt kaeturl
valgete lühikeste karvadega. Õied l mm pikkuste raagudega, pöördunud
.igasse külge, pikas tihedas ruljas tähkjas õisįkus, mis on 2-l0 (14) cm
, pikk ja 2-3 cm lai. Kandeļehed munajassüstjad, roosakaspurpursed,
(l'7) 2**3 cm pikad ja 0,3-0,7 mm laiad, tupega peaaegu ühepikkused
või veidi pil<emad, sügavait kamjas-hambulised, 3_B mm pikkuste hamma.stega, pikalt teritunud, paljad; harva ļühikarvased ja serval ripsmelii sed; mõnikord on nende alumises osas kaks rida musti või pruune punktitaolisi soomuseid, mis eritavad nektarit. Tupp 1,2-2 cm pikk, enamasti

j

tihedaļt karvane, 6_.8 mm pikkuse putkega, pikkade ļineaalolrteliste, naaskeljate, sageli lool<jate, 0,6-ļ,4 cm pikkuste lrammastega, mis on krooni
, putkega peaaegu ühepikkused. Kroon purpurne' 2-2,5 (3) cm pikk, väljast tihedalt kaetud valgete kaherakuliste villkarvadega, seest enamvähem hõredalt ruljate mitmerakuliste karvadega; alumisel huulel kollane
laik, kroonil seespool serviseosast madaļamal valge või heįesinakas rõn-'

,

Į
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ąrlense (lad. k')

-

põllu-' pollul kasvav

gas. Toļmukoticl 4,5 lnm pikad. Sigintik
äraspidimunajas, 2 mm pikk ja l,2 mm
lai, paĮjas, pruun; emakakael sigimikust
5 rkorda pikem, 'paljas, lrarva įilalt hõre
,dalt karvane. Kupar äraspidimunajas,
0,B*-l cilļ pikk ja 4--4,5 mm ļai,
tupesi ļ/3 rlõrra või 2 korda lühem, väikese kõvercįutrud ninakesega, p a1j asl
avaneb ļ<aļrest küljest; õmbļuste servad
paksenenud, paljad, lrarva lühikarvased'
.seemned piklikud, 3'-4,5 mm pikad ja
l,5.-'--2,5 mm ļaiad' tömbid, tumeprutt_

nid,

tuhmid.

Õitseb juunist augustini.
Peamiseļt Saare- ja Hiiumaal
rohuna põldudel. (33a. joon.)

ttitti:-

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa'
,osas, Kaukaasias, Lääne-Siberis (ÜlernToboli valdkonrras). Sļ<andinaavias,

Kesk- ja atļarrtilises Euroopas. Esineb
sega- ja tammemetsades, kasetukkades,
metsalagendikel, metsa-, tnetsastepi- ja
subalpiinseteļ niiturlel, mägedes 1200-'
ļ500 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Seemtled ort
kuju, st-iuruse ja värvuse poolest sar_
nased nisuteradega. Valminud seemned
sisaldavad aukubiini (rinantiini), mis
on kariļoomŅele mürgirre. Kui teravilja
lrulgas orr palju põld-härgheina seem_
neid, omandab jahu violetja värvuse ja

nruututl mürgiseks (ka ininresele). Maa_
pealne osa sisalclab alkaloide (jälgedena) ja dultsiiti. Vanemaaegsetel andmeįeļ söövad teda veised hästi, ļarnbad, kit_
sed ja irobused rahuļdavaĮt. Sööda-rgäärtus on madal. Rikkuvat piima mait_
set. Kahjulik umbrohi. Meetairn.

o

1)

2. sektsioon MeĮanpgrttnt. _- LttxiįĮorn (Wettst.) Soõ in Fedde, Ęepert.

spec. nov. 24: 146. 1927; Gorschk. in
Fl. URSS 22: 543. 1955. -- Sect. Eume.Įnmpgrunl subsect. Laxi|lora Ų/ettst. in
lingl. et Prantl, Pfļanzenfam. 4 (3b):
4? Ī]cstį

NSV floora

Įi33. joon.

Põld-härghein (MeĮarnpgrunt
(osalt Ftegi järgi)"
uruense)'. a
- įaļm
Ö * õįs kandelehega.
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334. joon. Põld-härgheina (MeĮampgrum araense) leiukohad Eestis.

99, l895. - Sect' obtusisepalum Wettst.
hõredas kobarjas piklikus liitõisikus.

l.

c. 99.

--

Õied ühekülgselt

ļ.

aļamsektsioon Nemorosa Soõ in Jav. Magyar. Fi. l007. l925;
Gorschk. in Fl. URSS 22: 543. 1955' __ I(andelehed värvunud. Kroon koilane (meie liikidel) või roosa, l-l,5 cm pikk, enam või vähem avatud
neeluga' ,Ķupar avaneb kahest kül jest.

3. Harilik härghein Melampuruftl nemorosum, L. Sp. Pl. 605. 1753;:
- 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Led. Fl. Ross.3 (l):305.
Esth-, Liv- u. Curl. 344' lB52; Schmalh. <Da. Cp. u ĪoxH. Pocc. 2:29|. 1897;
Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (l):76. l91B, p. p.; 5o6.
in Fedde, Repert. spec. nov. 24: 146. 1927; Gorschk. in trl. URSS 22: 543.
1955; Jaudz. in Latv. fļ.4: 236. l959. _ MapuHnltr 4y6parurrü. (337.
joon., e.)
o. Taimed l5-45 cm kõrged, madalate mitmerakuliste valgete karvadega. Vars püstine, enamasti harunenud, enam-vähem eemalehoiduvatevõrdlemisi pikkade harudega, alumises osas kaetud lühikeste, ülemises
osas tihedamate pikkade aļlasuunatud vaigete karvadega. I-ehed munajas_
või kitsassüstjad,2,5-6 (l0) cm pikad,4-5 (23) mm laiad, pikalt teritunud, enamasti l-2 mm pikkuseks rootsuks ahenevad, vahel ümarsüdajad
või lõigatud, terveservalised, pealt peaaegu paljad, alt hajusalt karvased;.
l
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nemorosunt {lad.

k.) -

tammiku-, salu-

ą
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335. joon.

l_

.į - hariļikrr hārgheina (MeĮampgrum nenorosufi\ ja 2 -- poola härgheiņa
(M. poĮonicum) levik Eestis.

harva alusel kõrvakesed ja l või 2 hammast. Õied l rnm pikkustel karvas_
tel raagudeļ, üksikult, ühte külge pöördunud, hõredas tähkjas õisikus
pikkuseģa 2_l5 cm ja laiusega 2-2,5 cm. Kandelehed ligistikku, vasta_
Ļud, munaiassüdajad või -süstjad, l,5--5,5 cm pikad,0,4 . l,8 cm laiad, üļlll
süstjalt teritunud, sinivioletjad, servadel kamjas'hambulised, süstjasnaaskeljāte, pikaĮt ja peenelt teritunud l__*4 ntm pikkade hammastega, \äga
haiva tārveservalised, alusel karvastunud ja roodudel kaetud pikkade
mitmerakuliste karvadega. Tupp 0,8--l mm pikk, karvane-hatune, 45 mm pikkuse putkega ja süstjasnaaskeljate,4-5 mm pikkuste ning l mm
laiuste, peenelt ja pikal't teritunud laiuvate tipmetega, roodudel ja servadel pikkade valgete mitmerakuliste karvadega. Kroon erekoļlane, l,6_'
2 cm pikk, punaka kõverdunud putkega, väljast villkarvane, seest hõredalt
karvane, üļįmine huul alumisest veidi lühem, erepurpurne. Tolmukoįid
3,3 mm pikad. Sigimik paljas, ļ2 mm pikk, l mm lai, temast 6 korda
pikema' ūļro.ru karvase emakakaelaga. KuBar pikļik või elliptitissüstjas,
õ,6-0,7 (l) mm pikk ja 4-.4,5 mm lai, teritunud, paljas, avaneb kahest
küļjest; õmbluste Servad paksenenud, siļedad. Seemned mustjad, 5-6 mm
pikad įa l,5_ļ,B mm laiadOitseb juunist augustini.
Võrdlemisi harilik Lääne_ ja Põhja-Eestis, esinedes lehtmetsades,
võsastikes ja rohumaadel. (335- joon., /.)

42'
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336. joon. ,į

--

harilįku härgheina (MeĮampgrun nemorosum| ja
(M. poĮonicutll) levik Euroopas.

2 -

poola härgheina

Üldlevįk. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Irkutski Įigidal (tulnukana)
Skandinaavias, Kesk-EuroopaS' Vahemeremaade lääneosas' (336. joon., .Į.i
Kasvab lehtmetsades, metsaservadel, põõsastikes, niisketel soistel niitudel
j a kriidipinnaSega rrõļvadcl.
MajaÄduslik īahtsus. į '|aim kirrnįtub tavaiįselt puude ja põõsaste juur
tele. Maapealsetes osades On leitud alkaloide (jälgedena) ja duļtsiiti.
C-vįtamiini sisaldus (l kg absoļuutse kuivkaalu kohta) on õites 6322_
6970 mg, lehtecįes 3309-t4 l84 mg' vartes 5352 mg; õied sisaldavad karotiini 3,4-6,6 *gvo. Karjamaal söövad teda hästi veised, r,anemaaegsetel
andmetel ka lambad ja kitsed. Toiteväärtus on madal. Piimale annab
sinaka värvuse ja ebameeldiva maitse. Seemneid söövad mitmesugused
linnud .-- laanepüüd, tedred, mõtused.

.

Poola härghein -^ MeĮarnpgrurn poĮonįcuttt. z (Beauverd) Soõ įn
Fedde, Repert. Spec. nov. 24 l56. 1927; Reirrthal įn Pharmacia.

4.

lVI.

660

I Et M. nemorosurn'it käsitatakse tavaliselt laiemas mõistes (arvates kaasa ka
poĮonicunl'i), siis toodud andmed kehtivad mõlema taksoni kohta.
2' poĮonĮcunt (lad. k.) * poola'

b

€

d

c
a
337. jtlon. I)oola härghein (MeĮatnpgru'm poĮottĮcunt'}:

ü * kõrglehi (õie

kandeleht), c
härghein (M. nemorosun|: e

_
-'

a -* taim,

seeme' d _ õis. Hariļih
õis. (a ja ü *- orig')

1l (5):22l,. |93l'; Gorschk. rn F'l. LJIįSS 22: 545. Į955; Jaudz. įn Latv. fį.
4:237. l959' -- M. nemorosĮlrį SSp. nemorosum Beauverd vaĪ. polonįcum
Beauverd et Ī. depauperatum Beauverd in Mėm. Soc. Phys. Hist. Nat.
Genėve 38 (6): 555. 1916. -_ MaplauHHK lĪo,/IbcKurŽ. (337. joon., ü_d.')
o. Varred 20-55 cįn kõrged, kaetud harvade valgete lidus karvadega, mõnikord peaaegu paljad, lihtsad või harunenud, harud pikenenud.
Leļred munajassüstjad või süstjad, 4 cm pikad ja 0,4_|,2 cm laiad või
laiemad või Īritsamad, pikalt teritunud; enam või vähem ligistikku, pealt
paljad r,õi lrarvade karvadega, alt harjaskarvased, mõnikord tihedalt karvased. Õied peaaegu raotud või l mm pikkuste raagudega, ühte külge pöördunud, hõredas tähkjas kobaras pikkusega (4) 8-12 (l5) cm. Kande
lehed rnunajad, l,5_-4 cm pikad ja 5_B (l2) mm laiad, sügavalt hambulised, sinivioletjad' nõrgalt karvased. Tupp 9--ll mm pikk,3-4 mm pikkuse
putkega, paljas või roodudel lühikeste või pikkade ripsrnetega, 6-8 mm
pikkus,te kitsaste süstjate eemalehoiduvate tipmetega, servadel lühikeste
või pikkade kolme- või neijarakuliste valgete karvadega. Kroon l.3
1,B mm pikk. Muudelt tunnustelt ei erine harilikust härgheinasi.
Õitseb juunist augustini.
Kasvab tnetsades, võsastikes,\ niitudel. Sage, eriti vabariigi ida- ja
põhjaosas. (335. joon., 2.)
Üldlevik. Nõukogude Liidrr Euroopa-osaS. Į(esk-ELrroopa irlaosas. (336.
joon., 2.)

Majanduslik tähtsus vt. harilik härghein.

2' aļamsektsioon SįĮaatįca 5o6 in Jav. Magyar. Fl. l009. į925;
Gorschk. in Fl. URSS 22: 549. 1955. _ Kõrglehed (õite kandeĮehed) rohe
lised. Kroon enamasti koļlane' 0,8-l cm pikk, avaturļ neeluga. Į(upar
avaneb kahest kūļjest.
5. Mets-härghein
- Melampgrunl sgĮuaticumĮ L. Sp. Pl" 605. 1753;
Led. Fl. Ross.3 (i):306. i847-1849; Wied. et Web. Beschr', phan. Gew.
Esth-, Liv- u.. Curl' 345. lB52; SchmaĮh. l.rr. Cp. n Įoxrr. Pocc. 2: 292. |B97;
Hayek et Hegi in Hegi, Illrrstr. Fl. Mitt._Eur.6 (l): B0. 19lB; Soö in Fedde,
Repert. spec. nov. 24:167. i927; Gorschk.,in Fl. URSS 22:549.1955; Jaudz.
in Latv. Ī|,4:237. 1959. - Maplnuuux lecHoü. (33B. joon.)
e' Taimed (B) 10-40 cm kõrged, peaaegu paljad, ļühikeste harvade
allasuunatud valgete karvadega, Varred paljad või karvased, lihtsad, püs_
tised või harunenud, pikkade püstiste kooldunud harudega. Kinnituvad
peamiselt puittaimede juurteĮe. Mükoriisat pole leitud. Lehed elliptilised,
3-7 crn pikad ning 0,3_l,4 cm laiad või lineaalsüstjad ning 2-3 mm
laiad, pikalt teritunud, terveservaļised, peaaegu rootsutud või l mm
pikkuse rootsuga, paljad või mõlemal pinnal harvade valgete lühikesļe
karvadega ja servas ripsmetega. Õied karvastel raagudel, üksikuļt üle_
miste lehtede ja kõrglehtede kaenlas, ühekülgses hõredas tähkjas kobaras
ļ
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sįĮatttįcuttl ļsųĮuutĮeum) (lad.

k.) -

metsa-

3*ļ3 cm ja laiusega 0,8*l,5 cnt.
Kandelehed kujult pärislehtede sarnased'

pikkusega

süstjad või lineaalsüstjad, 2-9 cnr pikad ja
2-lB rrtm ļaiad, terveservalised või ülemisteļ
aļusel l või 2lühikest munajassüstjat eemale_
hoiduvat teravat hambaļ<est. Tupp 4-7 mm
pikk, karvane, 2-3 mm pikkuse putkega ja
munajassüstjate' teravate, 2-4 mm pikkuste
eemalehoiduvate tipmetega, roodudeĮ ja serva_
.del peenelt ļühikarvane. Kroon kuld- või tume_
kollane, 0,8-1 cm pikk, tugevalt kõverdunud
putkega; įįlemine ja alumine huul ühepikku
sed. Tolmukotid t-1,5 mm pikad. Emakakael sigimikust 4-5 korda pikem, paljas.
Kupar elliptilissüstjas või munajas, teritunud,
peaaegu püstine, 7-B mm pikk ja 4,5 nrm
lai, tupega peaaegu ühepikkune, pruun, paljas, õmbluste servad paksenenud, paljad.
.seemned piklikud, 5-6 mm pikad ja 2 mm
laiad, siledad, pruunikaspunakad.
Õitseb maist augustini.
Võrdlemisi Sage metsades ja pirisnii.tudel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osils
(ka Arktikas). Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaade lääneosas,
.Balkanil ja Väike-Aasias. Levinud okas- ja
segametsades, jõekeste ja järvede kalļasteļ
põõsastikes, metsalagendikel ja soostunud
niitudel.
Majanduslik tähtsus. Lehtedes ja vartes orr
'ļeitud tunduval hulgal alkaļoide. Keemilise
ļ<oostise kohta on olemas järgmine näide (ab_
soluutse kuivkaalu l<ohta): tuhka 9/o, proteii'
'ne lĮvo, tasva l,5/o' tselluloosi 27vo, |ämlr:,as'
tikuvabu ekstraktiivaineid 497o, seeduvaid
'valke 8,75%. Rahuļdavaļt söövad teda hobu_
sed, vanemaaegsetel andmeteļ ka veised, ļambad ja kitsed.

b

3. alamsektsioon MeĮamplJruftĮ''- Praten'sįa 5o6 in Jav. Magyar. Fl. 1009. 1925;
Gorschk. in Fl. URSS 22: 552. 1955. - Kan.deļehed rohelised. Kroon kollane või kuļdkol'

lane, l,4_l,8 cm pikk, suļetud
i(upar avaneb ühest küljest.

neeluga.

338. joon. Mets-härghein (ļvte'
taim

lampg rum sgĮa atĮcum) : a

(orig.), Įl --- kupar

-

tupplehte-

dega.
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C

b

a

339, joon. Palu-härghein (Į4eĮampųrum pratense\: rr *.- sügisene taim' b _.. õįs..

',ii:

r

__ kõrgleht (õie kandeleht}. (a ja

r

__ orig.)

Palu_härghein _* Nlelunpgrum pratense, L' Sp. Pl' 605. 1753; Led"
(ierv. Esth',
F'ļ. Ross.3 (l):306. 1B47-lB,Į9; Wied. et Web. Beschr. phan.
Hayelt
lB97;
2:29]ļ.
Liv_ u. Curļ' 344. lB52; Schmaļh. o.rr. Cp. u Īoxu. Pocc.
in
Fedde,
et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fļ. Miti.-Eur' 6 (l):79. 19lB; Soõ
Repert. ,p".. noo. 24: |76. Į927; Gorschk. in Fl. URSS 22 552.1955; Jaudz.
in īatv. f l. 4: 238. 1959; Smitļl in Wais. 5 (6): 336. 1963. _ MapllHrr11r
.ņvrosolä. (339. joon.)
Ü. l'ainrecl l l -.30 (55) cļĪļ l<õrgerl. Kinrrituvad peamiselt pu-ude,
põõsaste ja kääbuspõõsaste juurtele. Mükoriisat pole leitucl. Varred paĮjad
või üļaosa.s harvąde lühikeste vaĮgete allasuunatud karvadega, püstised,
lihtsad või l või 2 paari peenikeste harudega. Ī-elred munajas_ või lineaal_
süstjad,4-9 cm pīt.o,l 1n 0,5--l,2 või 0,3 cm ļaiad. pikalt teritunud, l_
t,5 Ļm pikkuseks rootsuks ahenevad. või rootsutucl, paljad või mõļemalt
:ripsmekestega,
pinnaĮt hajusalt karrrased ja servaclel lühikeste karedate
įerveserva1isecļ' mõnikorcl įīlenrised aluseļ hõredalt hambulised. oied pal_
jasteļ l-2 n-rrrr pilikusteĮ raaguclel. piistisecl, hiļiern horisontaaļselt laiuvad
ning ühte liülge pöördunucl, ļ_l3 cm pikkuses hõredas kobarataolises õisikus. Kandelehed kujult sarnased pärislehiedega, nrunajas- või
lineaalsüstjad, kuni 7,5 cm pikad, l,2 cm laiad, alumised alusel ümardunud,
terveservaļisecļ või nõrgalt sopilistrambuĮised, üļemised alusel kiiljad, ühe,
kahe või mitme naaskeljaslineaaļse lrambaga või ļ(õik terveservalised' Tupp
7 rnm pil<k, peaaegu paljas, 3 mm pikkuse putkega, roodudeļ mõniļ<ord
hõredalī karvane, lineäaļnaaskeljaie peaaegu ühesuuruste a (5) mm pikkuste üleskäänatud tipmetega' krooni putkest lühem, servadel harvade
lūhikeste karedate karvadega. Kroon tupest ||ļs*2Įļz korda pikem, sidrun_
koļlane, valge või prurrnikasprtnakas või algrrses ktlllakas, hiljenr heleroosa
purpursete uootia"go, püstise valge putkega, enanrasti suletud neeluga,
įtr*in" huul kokkusuruįucį üļemisest eemaļehoiduv. Toļmukotid 2,5 mtn
pikad. Emakakaeļ sigimikust 3 korda pikem, ülal kõverdunud, sile. Kupar
l/a võrra
munajas, 0,B_l ctn pikk ja 0,4-0,5 cm lai, tupest veidi või
pikem, paljas, viitu terituuud, avanemispragu paljas. Seemned 5,5-6 mm
įitua iā 2,5 mm laiad, siledad; isend annab keskmiselt 20"- 70 seemet.
Õitseb juunist augustini (septembrirri).
Sage metsades j'a puisniitudel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (Arktika kaasa arvatud) ja
Siberis (harva). Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaade kirdeosas ja Balkanil.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab glükosiide aųkubiini ja duļtsiiti. Cvitamiini sisaļdus on võrdlenrisi vähene: lehtedes 843 mg, vartes l90 mg
(l kg absoluutse krrivkaalu kohta)' Söödaväärtus on niadaļ. Vanemaaegseįel andmetel sįiövad teda veised, ka lambad, kitsed ja hobused' Seemned
on toiduks tetreclele ja mõtustele; viinrased söövad suvel ka lehti.

6.

l

pratense (led.

k.}

nįidrr-.
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ļ3. pefekond silmarohi
Euphrasįa' L.
L. Sp. Pl. 604. ļ753' p. p.; Wettst.-Monogr. Euphr. 9. 1896.

Meiļ üheaastased <rohelised parasiidid> ehk poolparasiidid; nõrgalt
arenenud juurestikuga ja lraustoritega. Lehed peaaegu või täiesti vastakud, hambuļised või hõlmised, pikkamisi kõrglehtedeks (õite kanc1eļehte_
deks) üleminevad, milļest aĮumised on sageli suuremad (laiemad) kui
ülemised varrelehed. Õied kaenlasisesed, üksikud, koondunud tipmisteks
tähkjateks või l<obarjateks, enamasti paljuõieļisteks, ilrna kandelehekesteta
õisikuteks. Tupp putkjas või kellukjas, neljalõhene, näivaļt kahehurrļeline,
sest tipmed on paarikaupa pisut kokku kasvanud. Kroon kitsa, pikkamisi
laieneva putkega, servis kahehuuļeline, ülemine huul kahe enam-vähem
tahakooļdunud hõļmaga, alumine kolme hõlmaga. Tolmukaid 4, ulatuvad
ülemise huule kumerusse. Emakakael karvane, suue nutitaoliire, viļlkarvane; sigimik kahepesaline, paljude või ainuļt mõnede seemnealgrnetega'
Kupar piklik, lamendunud. Seemned rippuvad, pikinäsalised; üks isend
annab mõnikünrrnetrd kuni mõnisada seemet.
Silmarohud kinnituvad peamiselt kõrreliste ja tarnade, harvemtni teiste
rohttaimede juurtele. Peremeestaimedest omasįavad nad vett ja mineraalsoolasid. Siltnarohu ļiikides on leitud glükosiide (aukubiini), eeterļikke
ja rasvõlisid, mõruaineid, parkairreid, vaiku, mõnedes minimaalsel hulgaĮ
alkaļoide. Vana_Kreekast peale on siļmarohtu ļ<asutatud ravimtaimena,
kusjuures pole liike eristatud, vaid neid kõiki on kogutud ja tarvitatud
Herba Eupltrasiae nime all. Droog on kootava, põletikuvastase ja kergeit
kinnistava toimega. Pikki aegu on teda kasutatud kui head vahendit siimahaiguste vastu, hingamisteede limaskesta haigestumise korraĮ, ka kolia
tõve ja mi,tmesuguste seedehäirete puhul. Käesoleval ajal tarvitataksc
silmarohįu peamiselt homöopaatias. Sõödataįmedena on siļmarohud tähį
suseta. Kahjulike poo1parasiitsete niiduumbrohtudena vähendavad nad
ohtra esinemise ļ<orral heinasaaki. Tõrjeks on varajane niitmine enne
seemnete valmirnisį' väctamine jt. võtted, mis soodustavad kõrge ning
tiheda rohustu kujunemist, samuti niitude kasutamine püsikarjamaarlena.
Loomad lrarjamaal silmarohtu harilikult ei söö või söövad halvašti' Nii
lehįi, õisi kui ka seemneid söövad aga tedred.
Linnė (l753) kirjeĮdas omal ajal üheainsa liigi '* Euphrasia officinaĮįs L'; aegade jooksul on sellest eraldatud üļe ļ00 liigi, mis on levinud
maakera kõikides osades.'Nõukogude Liidus leidub 60-65 liiki, Eestis võib
arvestada l0 liigiga.
Ll

'
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Lehed, kõrglehed ja tuped ilma näärmelise karvastuseta või karvastu-

į
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sega' mille hulgas on lühivarrelisi näärmeid
2
Lehed, kõrglehed ja tuped karvastusega, mille hulgas on pikavarrelisi
näärmeicl (tida HirteĮĮae)
10" Soome silmarohi *- Euphrasia fennica Kihlm.
Ėuphrasia (kr'

k') -

rahuļdrrs, rõõnr; n.ähtavastį taįme raviva toime tõttu.

2'

Lehed ja kr)rglehed palja11 või ļiarvased, īlrla rräärmekarvadeta võį
3
üksikute näärmekarvadega
Lehed ja kõrglelrecl tavaļiselt enam-vähem tihec]ate įühivarreliste

näärmetega

ļl

3. Sihvakad taimed, täiesti paljad või varreļ lrajusate l<arvadega, suhteliselt väga väiļ<este ļäikivate iehtedega ja väikeste õitega
9. Sale silmarohi -- Euphrasia nįcranįlta Reicherrb
4.

4
Tunnused teistsugused
enam-vähent
ja
tipul
l.eravate,
kitsaste
I(õrglehed tavaĮišeĮt pikkade
5
.
pikaĪt ohteliste hambākestega .
terimõnikord
kõr-glehed ļühernate ja laiemate, tõmpide või teravate,
tunuį, kuid mitteohteļiste või väga ļühilreste ohteliste ļrambakes-

tega

5.

6

7

8

I-errea paljad või peaaegu paljad (teisel juhul hariļikult lehe servaĮ
6
vaga lūhikesed, enamasti vähesed harjasecl)
Leļred enarn-vähem karvastunud
3. Reuteri silmarohi _- Eup|trasia X Reuterį Wettsį'

oied väikesed, 4-5 (6) rrrm piiad
B. Pigakarvane silmarohi -' Euphrasia

gĮabrescerus (Wettst.) Wiinst.

7
Õied suuremad
Kõrglehed ja tuped enamastį täiesti paljad ja igal ju|rui rräärmeteta.
Õieū valgeā, ļreļesinaka ülemise lruuĮega.. Kupar pole tipr-rl pügaldunud. I(uivade kasvukohtade (palud, kanarbikunõmmed jne.) taimed,
harilikuļt sirge, enamasti tähelepandavalt harunenud varfega
ļ. Sirge silrnarohi Euphrasia condensata Jord'

-

Kõrglehtede ja tuppede karvastuse hulgas esinevad kas või ainult
üksūud näärmed. lrarvemini neid pole. oied ļillakad või valged, ülemine huuļ kahvatulilļa. Kupar tipul pügaldunud. Niiskemate kasvu
kohtade (harilikult niiciu_) taimed, võrdlemisi sageii ļoogelise var_
rega, harunemisastme poolest väga miimesugused
4. Lühikarvane silmarohi EuplLrasia breaipiĮa Btirn. et Gremli

-

8.

Kevadised (<<varasuvised>) niidurassid; õitsevad enne niitnrist; varrel
' 9
sõlmi väheseļ arvul (2-6) ja sõlrnevahed pikemad '
enamasti
haabitusega;
<<sügisese>
Tüüpilise
Tunnused teistsugused.
enam või vähem tugevalt harunenud; esimene õis 6.-ļ2. r,arresõlmeĮ. ,
Õie pikkus 4_'-5 mnr
Euphrasia paraifĮora Schag'
6. Madal silmarohi

-

9.

Lehed, kõrgiehed ja tuped paljad või väheste lüįr ikeste harjastega.
mille hulgĀ on üksil<ud ļühivarrelised näärmed. I(õrglehtede hambad
enamasti teravavõitu või teritunud, rnõnikord lühiohteļised. Kroon
7-l0 mm pikk, enamasti valkjas violetja üļenrise huulega või lillakas
5. Kevad_silmarohi '__ Ėuphrasi'a tenuįs (Brenn') Wettst
667

Lehed, kõrglehed ja tuped lihtkarvadega, harjastega või (peaaegul
paljad, iļnra näärmekarvadeta
įo
Kroon 5--6 mnr pikk, tüüpilisel vormiļ punakaslilla, mõnikord valge.
7' Sinine silmarohi -- Euphrasįa Uechtrįtziana ,|un'g. et Engl.

l0.

Kroon
l

l'

7-.--10

2.

mm pikk
Rootsi silmarohi -* Ėupl'trasįa su'ecį.ca Mrrrb' et Wettst.

Ķõrglehed enam-vähetn pikaohteliste lranrbakestega
4. Lühikarvane siImarohi -- Euphra'sia breaiplla Burn. et Gremļi'
Kõrglehecl olrtetud või väga ļühiolrteiiste hambakestega
5. Kevad-silmarohi
Euphrasia tenu'įs (Brenn.) Wettst.

-

į. rid'a Pectįnatae Pugs!' in Journ. BoI.74:286. l939; Juz. in Fl. URSS,
22: 568, l955. __ Lehed paljad, karvased või näärmelised; kõrglehed ülemistest varrelehtedest laiemad ja oma pikkusest poole võrra laiemad,
sõõrjad kuni süstjad, mitte-eemalehoiduvate Irambakestega, harvemini
täkiļised' Kupar pikaripsmeline.

Sirge silmarohi * Euphrasia condensaįa l Jord. I]ug. pl. nov. l35.
in lrl. URSS 22: 579. 1955.
E' strįcta Host, Fl' Austr. 2: l85'
l83l: Wettst. Monogr. Euphr. 93. 1896; Ha1,ek et Hegi in Hegi, Įļlustr'
Fl. Mitt.-Eur.6 (l):86. lglB, p. p.; Vilb. Eesti taim. ed.2.209. 1925;
.laudz. in Latv. fļ. 4: 239. 1959, p. p.
- Ē. officin'aĮis B. auĮgaris Led. F|.
Ross.3 (l):263. lB47-lB49, p.p.- oųagķa cxaTaf. (340. ja 34l. joon.)
o. Vars 5--35 cm kõrge, sirge või kergelt looklev, võrdļemisi sageli
külla1tki tugev, lihtne, tihti keskrrrises ja üļemises osas harunenud, võrdlemisi mittepikkade, teravnurga all lähtuvate harudega, punakas, punakaspruunikas või määrdunudvioletjas; pikavõitu käharate, enamasti allasuunatud valgetc karvadega, ilma näärmeteta, alumises osas õitsemisajaks
harilikuĮt lehtedeta. Lehed rohelised, lamedad või nrõõdukaļt kurrulised,
įäiesti paljad, harvemini pealrrrisel pinnal ja servadel väga väikestest harjastest kergelt karedad; alumised varrelehed talbjad, tömbivõitu, kurnmalgi küljel l või 2 tömbi hambakesega; keskmised ja ülemised varrelelred:
munajassüstjad või munaja.d, laiusest ligikatrdu 2 korda pikema{, kõige
suurem laius keskel, aluse juures kiiljalt ahenenud, tipul teritunud, kummalgi küljel 3_*5 terava ja oht'elise hambaga' Kõrglehed varrelehtedest
laiemad, munajad või laimunajacl (suurim ļaius allpool keskkohta), alusel
laialt ja lühikeselt kiiljad, tipuĮ tugevaļt teritunud, kummalgi küljel 4-7
kitsast ja väga teravat' pikalt ohtelist, sageli tagasipairrdunud hambakest.
Õisik algul kokku'surutud' Įriljenr tugevalt pikenev, katkendlik; õied peaaegu raotud. Tupp täiesti paljas, harvemįni väga peerrikeste harjasteg.a,
viljumise ajal väga-vähe suurenev' Kroon 6--l0 mm pikk, kahvatuvioletne,'
helesinine heledama alumise huulega, millel on sinakasvioletjacl või tume_
purpursed triibud ja kollane laik, harvemini valkjas. Kupar kiiljalt kitsasI cond'ensatņ (lad. k.) -* tihc, kokkrrsurrttud, kuhjrrnud; nirrri antud õisiku tihedusE

l'

lB52; Juz.

įõįtu.
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- harunemata taim, l -_
ktrpar, e l<trni l '* kõrglehed (õite kandeväheharunenud taim, c -_ õis, d
lehed)' /._ keskrnised varrelehed, rrl -- aļrimised vllrleļehed. (a, b, e ļa le * orig.i

340. joon. Sirge silmarohi (EuphrasĮa condensuta):

äraspidimunajas, tipul tömp või vaevalt
märgatavalt pügaldunud, tupe tipmetest
ļühem, paljas või nõrgalt karvane' servadelpikaripsmeline.
Õitseb juulist oktoobrini.
Rohumaadel, nretsaservadel; rlõrdlemisi
sage.

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas.
Skandinaavias (?), Kesk-Euroopas, Itaalias,
Kasvab peamiselt paluliivadel, hõredates.
männi- ja segametsades, harvemini lehtmetsades ja nende servadel, kanarbikunõmmedel,.
rohtunud paikades, metsalagendikel.

2. Rootsi silmarolri -_ Euphrasia suecįca.|'
Murb. et Wettst. in Wettst. Monogr. Euphr.
297. 1896; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 209. 1925.
-- E. strįcta SSp. suecį,ca (Murb. et Wettst.)
:layetk et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (l): 87. l9l8; Lindm. Svensk Fanerogarnfl. 495. l9l8; Jaudz' irr Latv. Ī|. 4: 240"
l959. -_ E. officinaĮis SSp. suecįca (Murb.
et Wettst.) Schwarz ** Schmeil-Fitschen, Fl.
Deutschl. 427. l958. *_ o,IaHķa ĮIJBeÄcKafl..
o. Varred 3,5-15 cm kõrgused, lihtsarį,.
harvemini ülenrises oSaS väheste ļühikeste
harudega. Sõlmevahed vähesearvulised, lehtedest pikemad. Lehtede hambakesed tömbivõitu' Peetakse E' candensata kevadrassiksL]t sarnaneb väļiselt E' tenuis'ega (erinevuseks on näärmete puudumine), siis arvatakse
sageli selle näärmeteta vormiks ja nimetust
võetakse sünonüümina (näit. Juzepczuk in FlURSS, 1955).
Õitseb juutlis, j ur-rlis.

Harva rohumaadel, peamiselt Hiiumaal
ja rnujal lääne pool.
Üldlevik. on ļeitud Kesk-Euroopast ia
Skandinaaviast.

3. Reuteri silmarohi - Euphrasta\
terį2 Wettst. Monogr. Euphr.2B4.

ReuįB95;

Juz. in Fl. URSS 22: 5Bl. 1955; E. Serg. in
Sirge silmarohu341. joon.'condensata)
rootsi,
(Euphrasia
tuge' I suecica (lad. k.)
vasįi harrtnenud üļemine osa. '2 Sveitsi botaan iku G. F. Reuteri ( 1805-1872)
jārgi.
(orig.)
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342' joon. Rerrteri silnlarohu (Euphrasfu)( peu.terĮ') kõrglehed

(Orie.)

on. JIeH. o6;l. 4: ļ40. 1965. E. strįcta, \ E. curta (?) -_ Wettst. ļ. c. *
E. stricta var. pįlįfera Kihlm. in Acta Soc. Fauna et Fl. Fenlt' l3 (5): 8.

- o.Īanķa Peürepa.
C. Varred 6-30 crn

lB97.

(342' jooit.)

kõrged' püstiserl, enamasįi aiumisest poolest
alates harunenud, punakasvioletjad, harvemini roheļisecl, hajusate või
võrdlemisi tihedate käharate aļlasuunatud karvadega, ilnra näärmeteta.
Lehed'roheļised, ļamedad või aļumisel pinnal kergelt kurrulised, mõļemll
pinnal hajusalt karvastunud või, eriti aļumise pinna servadeļ ja roodudel,
võrdļemisi pikkade sirgete pehmelt harjasjate haraļi karvadega; mõniļ<ord
kogu alumine pind tihedaļt karvane; alumised varreĮehed talbjad, tömbivõitu, kummalgi küljel l või 2 törnpi hammast: ļ<eskmised ja ülemised

varrelehed munajad, laiusest ligikaudu kaks korda pikemad (suurim laius
keskkohal või sellest madalamal), peaaegu rootsutud, teravad' kummalgi
küljei 3 või 4 teravat ohteļist hammast. (õrglehed varrelehtedest ļaiemarl,
laimunajad või peaaegu sõõrjad (suurim laius alunrisel kolmandikul),
aluseļ 1aialt kiiljad, teravad, kummalgi küljel 4-įi suiirt ja teravat, enamvähem pikalt ohteļist hammast. Õisik algul võrdlemisi tilre, hiljem pikeneb
ja hõreneb; õied peaaegu raotud. Tupp hajusate või võrdļemisi tihedate
harjastega, iļnra näärmekarvadeta. Kroon 6-9 mm pikk, valkjas, kahvatuvioleija või heļesinise ülemise huulega, alumisei huuļel kolļane laik ja
violetjad triibud. Ķupar piklik, tömp, tipul peaaegu pügaldunud, madaļalt
karvane või peaaegu paljas, ülemise osa servadel pikalt ripsmelirre.
Õitseb augustis, sepiembris.
Mitmesugusteļ kasvukohtadel; võrdlemisi sage,
Üldlevik. Nõukogude I-iidus Balti vabariikides ja Laadoga-Iļmeni
valdkonnas. Skandinaavias, Kesk-Euroopas (Saksa DV-s). Kasvab rohtunucļ paikadel järvede ja jõgede kaļiastel' teede servadel jm.
2. rida BreuipiĮce Pugsl. iIt Jourll. I-inlr' Soc. Bot,48: 5ļ5. 1930; Juz. in
Tainred ļihtsate või võrdlemisi vähe lrarunenud
22: 5B2. 1955.
vartega, mitte harva tugevad, kõrged" I-ehed enamasti õhukesed ja ohteli-

Fl. URSS

selt

hambulised, harvemini tömbihambaļised, ļühivarreliste näärmetega, harvemini peaaegü paljad või enanl-vähem karedate karvadega.
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Kroon harilikuļt suurevõitu, harvemini väike, ļaia, ülemisest tunduvalt pikema alumise huulega.
Tupp suureneb viĮjumise ajal võrd_
lemisi nõrgalt. Kupar suįlr, erįa_
masti tipul pügaldirnud.

4. Lühikarvane silmarohi
Eup|trasia breuipiĮal Burn.

_et

Gremli ap. Towns. in Journ. Bot.
22: 167. 1884, 'nomen; Gremli, Exb
cursionsfl. Schweiz, ed. 5. 329. lB85;
Wettst. Monogr. Euphr. 109. 1896;
Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fl.
Mitt.-Eur. 6 ('l): 87. l9l8; Vilb.
Eesti taim. ed. Z. ZOg. 1925; Juz. in
Fl. URSS 22: 582. 1955; Jaudz. in
i.atv. fl. 4:240. 1959. *- E. off icina'
lis Schmalh. Õ.l. Cp. u Įoxu.
Pocc.2:'294. 1897, p. p. --- E. officinatis p: uuĮgaris Led. Fl. Ross. 3
(l): 263. 1847-lB49, p' p. oųanKa KoporKoBorrocar. (343. joon.)
o. Varred 2,5-40 cm kõrged,
püstised, vahel lihtsad, harilikuļt
aga allpool l<esļ<kohta harunenud,
C
püstiste või püsiiseit eemaļehoiclrrg
vate, mõnikord omakorda harunenud okstega, punakad või punakas_
pruunilrad, ļihtsate käharate alla_
Ņ}
suunatud karvadega; õitsemisajaks
d
on varre alumine osa lehtedeta.
a
Lehed kurrulised, lühikeste sirgete
näärmekarvadega, eriti roodudel
ja servadel (vähemalt alusel), mu'i_
du paljad või enam või vähem tihedate sirgete harjastega; alumised
varrelehed
vastakud, ta1bjad, töm.;l_..-...^Lj (Euphrasia
ļĖ..^L---:^
343. joon. Lühikarvarre silrnarohį
kupar õietupega, bivõitu, kummalgi pool l-3 tömbi
breuipiĮa): a
laim, ä
c kuni i _- keskmised varreļeheā ja kõrglehĮd. hambaga; keskmised ja ülemised

$Ļ}

M

-Nk

rrarreļehed ļ]eaaegu vastakud,
munajad või munajassüstjad (kõige laiemad keskosas), laiusest kaks korda
pikemad, teravad, kummalgi küljel 3-5 ohtelise haņbaga, Kõrglehed harilikult vahelduvad, varrelehtedest laiemad ja lühemad, munajad (suurinr
I

breuipĮĮa (įad' k.) -= ļühikar'vane breuĮs *- įühike, piĮus
ļ
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--

karv

laius alumisel kolmandikul), alusel lühikiiljad' kummalgi küljel 4-7 ohtja
või teritunud hambakesega. Õisik algul kokku surutud, hiljem tugevalt pikenev; õied raotud. Tupp samasuguse karvastusega kui lehed, viljumise ajal
veidi suurenev. Kroon 6-l0 mm pikk, kahvatuvioletne või helesinine; üle,mine huul kahehõļmaline, hõlmad hambulised, harvemini omakorda kahe_

hõlmalised; alumine huul kolmehõļmaline, hõlmad pügaldunud; alumiseļ
:huulel kollane laik ja helesinised või purpursed vöõdid' Kupar talbjalt
äraspidimunajas, tömpunud, tipul pügaldunud, tupega ühepikkune või seļ
Įest pikem, karvane või paljas, pikaripsmeliste servadega'
Õitseb juunist septembrini.
Niitudel; võrdlemisi harilik.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Siberis (kohati)' Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas'
Murbecki silmarohi * Euphrasia Murbeclįi ļ Wettst. Monogr. Euphr
2B8. 1896; Juz. in Fl. URSS 22: 586. 1955. E. breuipiĮa Burn. et
Wettst. Monogr. Euphr. l. c' - o.ļaHķa
Gremli \ E' curta (Wettst.) Fr.

-

Mrop6era.
o' Lehed

ili

harilikult segakarvastusega - tihedate harjaste ja võrdlemisi väheste lühivarreliste näärmetega; ļehtede hambakesed varieeluva
kujuga -_ teravatest ning ohteļistest kuni tömpjateni' Õied suuruselt lähte_

liikide vahepealsed.
.oitseb juunist sügiseni.
Leidub samadel kasvukohtadel kus lähteliigid. Meil täheldatud väga
harva. Levik vajab täpsemat selgitamist.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa lääneosas. Skandinaavias'
Kesk-Euroopas.

Euphrasia tenuįs2 (Brenn.) Wettst. in EngĮ"
et Pranil, Pflanzenfam.4 (3b): l0l. lB95 et Monogr. Euphr. ll4. 1896;
Vilb. Eesti taim. ed. 2.208. 1925; Juz. in Fl. uRSS22:587.1955; E. Serg.
in O,n. JIen. o6.n. 4: 14:ļ. 1965. - E. officinaĮis var. tenuįs Brenn. Flor.
E. breoipiĮa ssp. tenuis (Brenn.) Hayek et Hegi
ihandb. Finl. l45. 1886.
:in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur.6 (l): BB. 19lB. _'- o,{aHķa rouxan. (344'

5.

Kevad-silmarohi

--

joon.)

o.

Varred 3-.20 cm kõrged, püstised, lihtsad, harva üļemises osas
nõrgalt harulisėd, rohelised või 'punakad, lihtsate kergelt ļ<äharate alla_
suuiatud juuskarvadega, õitsemise ajaks säilinud varrelehtedega' Lehed
karvastunūd hariļikult- nõrgemini kui E.' breuipiĮa'l, kuid samasuguste
karvade ja näärmetega; alumised varrelehed talbjalt äraspidimunajad,
tömbid, kummalgi küljel l-3 tömbi hambaga; üksteisest tugevalt pikene_
nud sõlmevahedāga eialdatud keskmised ja üiemised varrelehed munajad

' r

auks
ąootsi botaaniku Svante Samueļ Murbecki (1859-1946)
j'
'

2 teiuįs (lad. k.) -_ peenike, väike' õhuke'
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344. joon. Kevad-silmarohi (Euphrasia tenuĮs): a
taim.
õitsemįse algul, Ö
taim õitsemise lõpu poole, c kuni e _.

keskmised

uu"'''n'o;'l'jį'1

alffļehed'

į_

-

alumine

või piklikmunajad, kummalgi küljel 3-5 tömbivõitu hambakesega. I(õrg,
lehed varreļehtedest lühemad ning 1aiemad, munajad või laimunajad, kuln_
malgi küljel 3-6 terava või ļüIriohtelise hambakesega. Õisik ļülrem k,-ri
E' breui'piĮa'l ja vähema .arvu õitega. Esimesed õied 2'-*6. sõlmeļ.
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.\,

Oitseb juunis, juulis.

Niituclel võrdlemisi sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Ęuroopa-osas, Lääne-Siberis obi vaļd_
konnas. Skandinaavias, Kesk-Euroopa idaosas. Levinud niitudel; õitseb
enne niitmist.

3. rida Nemorosae Pugsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 48: 494. 1930; Juz"
in Fl. URSS 22: 600. l955.
- Enamasti iugevasti harunenud taimed. Õit'
sevad sügisel. Lehed karedakarvased või peaaegu paljad. Kroon väike,
alumine huuļ üļemisest pikem. Kupar laiavõitu, enam või vähem pügal_
dunud.

6. Madal

silmarohi

Euphrasia paraifĮoraļ Schag. Consp.

veg.

Upland 56. l845; Juz. in Fļ. URSS 22 600. 1955; Jaudz. in Latv. Īl.4:24l.
1959. _ E. curta (Fr.) Wettst. in oesterr. Bot. Zeitschr. 44: I35. ļB94 et
Monogr. Euphr. 288. 1896; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (l): 88. l9l8; Viļb. Eesti taim. ed.2.209. |925.: E. officįnalįs
B. montana ö. curįa Fr. Nov. Fl, Suec. ed.2. l98. l828. -- o'ļaHķa KopoTKo_
ĪļBeTKoBaf. (345. joon., a_f ')
o. Varred (2) 7-|5 (25) cm kõrged, jämedad, harvemini võrdlemisi
peened, harunenud enamasti aļumisest osast keskpaigani, püstiste või
püstiselt eemalehoiduvate vastakute, mõnikord harunevate okstega' puna'
įad või punakaspruunid, käharate valgete aļļasuunatud karvadega. Lehed
hallroheļised, kuivanult alumisel pinnal kortsuļised, sageli mustuvad,
mõlemal pinnal tavaliselt enam-vähem tihedate valgete karvadega; alu'
mised varrelehed tömbid, kummalgi küljel l-3 tömbi hambaga; keskmi'
sed ja ülemised varreļehed munajad (alusel kõige laiemad), teravad,
kummalgi küljel 4-7 terava' kuid mitte ohtelise hambakesega. Kõrglehcd
peaaegu vastakud, varreļehtedest laiemad ja lühemad, võrdlemisi sageli
peaaegu sõõrjad, kummalgi küljel 4-_7 lerava (kuid mitte ohtelise või
lühiohtelise) hambakesega' Õisik a1gul kokku surutud, hiljem pikenev
(hari1ikult mitte väga tugevalt); õied peaaegu raotud. Tupp üleni või
ainult servadel ja roocludel valgeharjaseline, lühikeste tipmetega, viljuntise
ajal mõnevõrra puhetunud. Kroon 4-6 mm pikk, valkjas siniste roodude
ja kollase laiguga alumiseļ huulel, harvemini üļeni heļesinine või kahvatu'
violetjas; ülemine huuļ kahehõlmaline, pügaldunud või peenehambalisįe
tipmetega, alumine huuļ koļmehõļmaļine, pügaldunud hõlmadega. Kupar
talbjalt äraspidimunajas, tömp või kergelt pügaldunud, valminult tupega
ühepikkune või sellest veidi pikem, karvane, harvemini paljas, pikaripsme-

liste servadega.
Oitseb juulist septembrini.
Niitudel, koplites, õuedel. KüllaItki sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas. Skandinaavias, Kesk- ja atlanįilises Euroopas' Põõsastikes, karjamaadel, jäätmaadel, teede ääres, põl_
dudel ja nende servadeļ.
l parai[Įora' (lad. k.)
- vāikeseõieline.
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7'

Sinine silmarohi _^ Euphrasįa Uechtrįtzįanat'Jung.: et Engl. in
oesįerr. Bot. Zeitschr. 17: l4l. 1867; Juz. in Fl. URSS 22: 60|. t955. ..-

E. coeruį,ea Tausch in Sched. ad p.l. select. Bohem. l837, nomen seminudum;
Wettst. Monogr. Euphr. I15. 1896; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 209. tg21.
E. curta ssp. coerulea (Tausch) Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fr. Mitt.Eur.6 (l): 89. l9l8. _ oųagxa Įoxr.puqa. (345. joon', g-k')

p

o

h

g

a
b

J

k

l
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345. joon. Madal silmarohi (Euphrasia paraifĮora'): a _ taim, Ö *
varre tükike tiheda karvastusega, c
d _ kupar osaliselt eemal- õįs,
datud õietupegā, ē _ kõrgleht, f _
varreleht. Sįnine silmarohi (E.
Uechtrįtzįana): g kuni i _ kõrglehed' i _ keskmine varreļeht, l -alumine varreleht. (a kuni |
orig.)

-

Saksa floristi Rudolph Karl Friedrich von Uechtritzi (1838_1886) jārgi.

e'

Varlgd .5i:20 cm kÕrgųęed,, püstised, ļihtsad,:haĪva: ņõrgālt harulisęd, punakąd yõi punakaspruunid, ļihtsate, kergelt,käharate alļasuunatud'l
karvadega, õitsemise ajaks säilivate .va|relehtedega., Varrelehed'vastakud, karvastunud samuti nagu E. paruifĮora'Į (väga harva karvade seas
ükqikud lühivarreļised näärmekarvad), tąlbjad või talbjalt äraspidimuna_
jaģ, tömbid,' kummalgi pool l*3 tömbi hambaga; 'keskmised ja ülemised7
varrelehed munająd või piklikmunajad, kummalgi pooļ' 3,_5 mitteohteļise,
hambaga. Ķõrglehed varreļehtede sarnased, kuid laiemad ja teravamad,
mitteoh1eįiste hammastega. Õisik algul kokku surutud, hiljem katkendlik,
kuid väheseõieline. Kroon tüüpi1isel vormiļ punakasvioletjas (kuivanult '
,

,

intensiivselt sinine), harvemini valge.
Õitseb juunis jzi juuli esimeseļ poolel.
Niitudeļ, väga harva.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Dnepri ja,Dnestri vaļdkondades. Kesk-Euroopas. Kasvab niitudel, teede ja kraavide ääres.
B. Plgakarvane silmarohi - Euphrasia gĮabrescensl (Wettst.) Wiinst.
in Bot. Tidskr.48 (1): ļ0t. 1946; Jttz. in Fļ. URSS 22:602. 1955; E. Serg.
E' curtavar. gĮabresceles Wettst. Monogr"
in O"n. JIeH. o6"ņ. 4: |4l.l965.
Euphr. 133. 1896; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):
o.IaHķa [oįITn-roJlaf.
89. l9lB.
(], Varrecļ 3-25 cm kõrged, püstised, peenevõitu või võrdlemisi jämedad, lihtsad või võrdlemisi tugeva1t ja pika1t harulised, peamiselt alumi'

'

'

sel poolel püstiselt eemalehoiduvad, enamasti kooldunud lih,tsate harudega,
punakad või punakaspruun_violetjad, lühikeste ja pikavõitu valgete tagasi_
kooļdünud harjastega, mis varre üļemises oSaS on pikemad ia kergelt
kähardunud. Lehed kõik pealmiselt pinnalt tumerohelised, kuivanult
sageli mustuvad, altpoolt kahvatumad, tugevalt väljapaistvate roodudega
ja peaaegu kurrulised; pealmisel pinnal enarnasti servade lähedaļ, alumisel
pinnal servadel hajusalt lühikesevõiiu lihtsad üherakuļised harjasjad kar-vad; harva on lehed mõlemalt pinnalt karvased või peaaegu paljad; alumi_
sed varreļehed elliptilised või munajacl, tömbid, kummalgi pool l-3 tömbi
või tömpja hambakesega; keskmised ja ülemised varrelehed munajad või
laimunajad (suurim laius allpool keskkohta), teravad, kummalgi pool
4_7 terava või ļühiohteļise hambakesega. Kõrglehtedel kummalgi pool
4-7 võrdlemisi pikaohtelist hambakest. Õisik algul kokku surutud, hiljem
(sageli küllalt tugevalt) pikenev; õied peaaegu raotud. Tupp harjasjate
karvadega, peamiselt roodudel ja tipmete servadel, viljumise ajal veidi
puhetunud, pikavõiiu' teritunud tipuga. Kroon 4_-6 mm pikk, valkjas tumesiniste või violetjate triipudega; alumisel huulel kollane laik. Kupar talb_
jas või äraspidimunajas, tömp ja kergelt pügaldunud, vaļminult tupega
ühepikkune, enarnasti veidi lühem' harva pikem, hajusalt lühikarvane,
pikaripsmeliste servadega,
Oitseb juulist septembrini.
Rohumaadel, mitte harva.
(lad.

k.)

paljaks mutttuv', palļastrrv
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Üldlevįk. Nõukogude Liidu Euroopa_osas. Skandįnaavias, Ķesk-Euroopas. Niitudel, lagendikel ja karjamaadel, metsade (peamiselt okas- ja
segametsade) servadel, teede ääres.

4. rida fu!įcranthae,Iuz. in Fl. URSS 22:603. 1955. Sirged taimed,
- ābaproportvarred sageli niitiaa. Lehed täiesti paljad, läikivad, enamasti
sionaalselt väikesed. Kroon võrdļemisi väike. Kupar tipul pügaldūnuā.
9. Sale silmarohi * Euphrasīa mįcranthal Reichenb. Fļ. Germ. exc.
358. 183l-1832; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.
340. lB52; Juz. in Fl. URSS 22 603.l955; Jaudz. in Latv. Ī|.4:24l.l959.
E. graciĮis Fr. Nov' Fl. Suec. Mant. 3: l43. lB42; Wettst. Monogr. Euphr"
143. 1896; Hayeket Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): g9. l9lg. *o.{aHķa MeJIKouBeTKoBaff. (346. joon')
o. Varred l0-20 cm kõrged, püstised, sirged, peened (sageli niitjad),
lihtsad või keskosas mõne vastaku püstise niitja haruga, punakad või
punakaspruunid, paljad või hajusate lühikeste valkjate käharate lihtkar_
vadega, õitsemisajaks külge jäävate lehtedega (kaasa arvatud isegi kõige
alumised). Lehed väikesed, sõlmevahedest tunduvalt lühemad, rohelised
või punakad, ilma kurdudeta, püstised või püstiselt eemalehoiduvad, ,täiesti
paljad, kuivadel isenditel läikivad, sageli mustuvad; alumised varrelehed
talbjad, tömbid, kummalgi pool l-3 tömpja hambaga; keskmised ja üle_
mised varrelehed munajad (kõige laiemad aluse juures), teravad, ķummalgi küljel 3 või 4 terava, kuid mitte ohtel,ise hambakesega. Kõrglehed
peaaegu vastal<ud, varrelehtedest laiemad ja lühemad (kõige laiemad
aluse juures), kummalgi küljel 3-5 terava, harvemini lühiohtelise hambakesega. Õisik algul kokku surutud, hiljem tugevalt pikenev; õied peaaegu raotud' Tupp paljas, lühikeste teravate tipmetega, viljumise ajal
pisut puhetunud. Kroon 4-6 mm pikk, kahehõļmalise (hõlmad terved või
kergelt hambulised) ülemise huulega ja kolmehõlmaļise (hõlmad kitsad
ning pügaldunud) alumise huulega, väljastpoolt peaaegu paljas, valkjas
siniste triipudega ja kollase laiguga aļumiseĮ huulel, ĒeĮesinįse ülemise
huulega või üleni sinakas või violetjaS. Kupar lineaalselt äraspidimunajas,
pügaldunud, tupe pikkune või selļest pikem, paljas, ripsmelistĮ servadega
Õitseb juulis, augustis.
Niitudel, puisniitudeĮ. Harva, seni peamiselt Põhja_Eestįs,
Üldlevik. Nõukogude Liidus Balti vabariikides. Skandinaavias' Kesk_
ja atlantilises Euroopas. Eelistab kanarbįkunõmmesid.
5. rida tĮįrtel.įae Pugsl. in Journ. Linn, Soc. Bot. 48: 52l. lg30; Juz.
628. 1955.
haabitusega, lehed
- Taimed mitniesuguse
pikkade mįtmerakuliste näärmekarvadega.
Kroon mitmesuguse suurusega
- väike kuni väga suur, aļumine huul välja veninud, ülemisest tunduvalt pikem. I(upar lai, enam või vähem pügaldunud.

in Fl. URSS 22:

ļ

õis.

678

nįcranthr

_

väikeseõieline; kreekakeelsetest sõnadest mįcros

*-' vāike, unthos

*

d

ļ'

e

g

b

a

W
I

t?

346. joon. Sale silmarohi (Ė,uphrasia nicrantha|: u
ja b
taimed (orig.), c _ õis, d ia e _ kõrg-

lehed'f _keskmįnevarreleht, g
varrelehed,

i -

jah _aļumisedl

kupar.

l0. Soome silmarohi - Euphrasia fennica ' Kihlm. in MęddeĮ. Soc.
,Fauna eį Fļ. Fenn. 24 9|2. 1900; Juz. in Fl. URSS 22: 634. 1955; E. Serg.
in oa. JĪeu. o6.ir. Ą: |42. 1965; Kask et Vaga in Eesti taim. määr. 456.
į
1966. _ oųagķa ģnHcxan. (347. joon.)
o. Varred 5,5_25 (35) cm kõrged, püstised, saledad, vaheļ lihtsad'
"sagedaminį mõne peene haruga varre alumises või keskosas (harva harud
l

fennĮca (lad.

k.) -

soome.

6?g

c

a
b

e

d
_ õie kan_
_
(kõrgleht),
kandeleht
db
õis,
c
õie
delehe karvastus,
avanenud kukeskmine varreleht, e
alumine varreleht, f
- (ä kuni l *- orig.) par.
347. joon. Soome

silmarohi (Euphrasia fennica): a

:j

omakorda harunevaģ), käharate valkjate karvadega, miļle seas esineb,
näärmekarvu. Lehediipeaaegu vastakud, enamasti tugevalt laiuvad, roheiised, lühikeste harjasiēga ja pikkade (eriti ļehtede alusel) ļülistunud näärmekarvadega; keskmised ja ülemised varrelehed munajad, kummalgi küljcl
4-6 terava ühetaolise hambakesega. Kõrglehed laimunajad või peaaegu
sõõrjad, kummalgi pool 5-8 teritunud hambakesega. Õisik peaaegu alati
tugevalt välja veniņųģ' aįņult tipųļ (õiįsęmįqg ąjgļ) .tihedam. Tupp samasuguse karvastusegą kui lęhed, ,eļ Suu,rene; harilikult ku.prast veidi pikem.
Kroon 6- l 0 mm,, pikk, peaaeg'u. mi,ttepikeneyą putkeqsaga, valkj as, alumisel huulel neelus kollane laik ja violetjad vöödid. Kupar munajas või kitsasmunajas, tipul pügaldunud'
.,,'Qiļsebiiįrrulist .septembrini. , ,, . ... . :
''.,': "'. '|';i
..: iNiitųdgl,:i.metsāServadel, 'võ-ņd.lemisir :Sage.;
; '::l " | .i , i,; l;iįi;il', l
į'''Üldlēvįk. ĪrĮõrikogude Liįdu 'Ēurooģa,õsas. Skandinaavias.
Kasvab'.nti_,
tudel, lagendikeļ jt. rohtunud kohtadeļ, põõsastikes, hõredateŠ;metsa,desj
rrletsaservadeį, laiģsrir,rikęI, kõnnumäadel, ' kesadēl, 'põldudēl: ': . ' ''','.'l . ļ ":
l
't'üpilise' l;
" Pėal
|eh nica on võrldlemisi ļevihud ķa süiriēo;eline:vörrrir1
l. macrantha Lindb. fil
j'i|:į-:i-.
fi.8Q,

E. montana Jord'
Leiud meie alalt, nris orl määrirįrtcį liikideną E' Rosthoaįan.a l{ayrre,
on E' RostkoSamuti
poolest.
suuruse
õie
la E. hirteĮĮaJord., ei vasta neile, peamiseļt
aļalt kogutud
Eesti
märgatav'
vaevalt
ajal
tolmļemise
pikenemine
oįana,1e omane õie
ja
vormi alla'
sttureõielise
Įrtį..iār sobib üldiselt väga hästi E' feņnica' tüüpilise vormi

- odontįtes
Zinn, Cat' Pl' hort' Gott' 289' 1757'

14' perekond kamaras

I Zinn

sirgete. vart.ega
Uheaastased rohelised poolparasiidid püstiste, enamasti
Õied ühelehtedega.
ja vastakute hambuļi.t", Ļr.u"mini terveservaliste
putk_
Tupp
kaenlas.
Ļūtgr., tähkjas õisikus harude tippudes ja kõrglehtede
koļlane või punane, lühikese, üles_
iu.-uoi kellukjas, neljatipmeiine._Kroon
"prik"orrgu ja
kahehuuļeiise servisega; üĮemine huuļ
Ļ;;iē ;.iāi iuiįn"uu
kergeļt kahehõļmai<ergelt kumer, tipul Įerve võipügaldunud, harvemini
;terve hõlmaga"
įömbi
munaja
line] aļurnine huįl kolmä pikenenud või
kal'Toļmukaid 4, üļemised neisĮ pisut ļühemad kui aļumised. Emakakael
kahepesa_
vane; Suue nutitaoļine, viĮ1kaivane. Ķupar kergelt-lamendunud,
kuulub
line, kahe õmblusega. Seemned rippuvad, pikinäsalised. Perekonda
ja
KeŠk'
Vahemeremaadeļ
levinud
iļĮi'įs iiiķi ,irr.Jt Suutem o.u'įn
kuna
ļiiki,
5
ainuļt
esineb
Eirgopas, mõned ka Aasias. Nõukogude Liicįus
Eest'is on seni konstateeritud 2 liiki'
l. Vars liariļikult lihtne, harva l või 2 paari vastakute harudega' ena_
lmasti 7_20 cm kõrgel'Õisiķ väheseõieline (4-l4 õit)' Varreļehti
ümardunud
4 paari, süstjas_ või piklikmunajad, tipul
2. Rąņdkamaras - odontįtes ļįtoraļįs Fr'

,,

Varb enam.Ļähem tugevalt haruline, harva ļihtne, i0 ' 40 crri kõrge'
lineaalÕisik paljuõieline (B-:50 õi,i)' Varrelehecį arvukad, süstjad või
süstjad, tipul teravavõitu
od'ontįtesserotįtl'aDumort,
)ļ.}tarilikkamaras:

odontįtes serotįna2 Dumort. Fl. Belg' 32' |B27;
Harilikļkamaras
et Hegi in Hegi, Ilļustr'
Reichenb. Fi. Germ. exc. 359. lB30-l832; Hayek
_
Fl. Mitt.-Eur' 6 (l): 10l. t91B; GoĮubk..'in Fl. URSS 22: 650. i955'
Led. Fl'
o. rubracil. Fļ. Lithuan. 1: t26. l78i;Pers. Syn. pl.2: l50. lB07; 1959'
4:243'
Ī1'
Latv'
in
Ross.3 (1):26l. lB47-lB49, p'p'; Jaudz'
Euphrasiä odontįtes L" Sp. Pļ. 604. 1753; Kļinge, Fl. Est-, Liv_ u. Curl.
E. serotįnaL'am. Fl. frarrq.2: 350. 1778. - odontites aulgaris
2l9. lB82.
Moench.'Meįh. pl. 439. l79'4;,Więd.' ęt'Weh"Bęschr' plran' Gew' Esth-' Liv_
,' cu.t.'gĮl.' rģ5z. * ExS.:'Liįpm,. et K. Eichw. Eesti taimed I, n" į9'
3y6uarxa rio3ÄHffl. (34B. joon', a')
l933.
l,O., :,Kõņrel'įste, ploolpar.ašii1.';yxrįgģ;' 5_+;40 cm kõr'ged,: ;püstiseį1|li al}l
gnanl,asti tugevalt)'haruļised, harvzļ 1ihtsad;' ļ1 artrd l'ookjaĮt: kõdefdunü.i,ļ

l.

,:'t

r

tl

ir.lķ1ę5ķ2ķ6elŠest,ģõnäļt'odöns _''hrimmas;:itĻime

'}::?i':seratįņhr (,lād.

li.)

_-: :hiļirre,

hilinenlud' ii'

'''

;i

;

taiįiįaįi'vrina.ģįi hambavä-lu

valstū!
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joon. a

_

harilik kamaras (odontites serotina|, b *.randkamaras. (o. ĮitoraĮis).

kaetud, samuti nagu vars, üsna tihedalt lihtsate allasuunatud karvadega.
Lehed (l) l,8_3 (5) cm pikad ja 3_l0 mm laiad, rootsutud, süstjad
iõi
lin_eaalsüstjad, tipul teravavõitu, servadel mittesügavate, mõnikord
vaevalt märgatavate eemaldunud tömpide hambakeštega, mida on_ ķuri
malgi kü,ljel 2*?' mõlemal pinnal (alumisel enamāsii ainult .ooārū"
682

kohal) ja servadel lidus karvadega. Õied 0,5-2 rnnr pikkustel raagudel,
võrdlemisi tįhedates 8-5g-õielistes ühekülgsetes kobarjates (l'5) 3_lCI
(l2) cm pikkustes õisikutes. Kõrglehed harilikult õitest lühemad või nen_
mm laiad, lineaalsüstjad,
äoģ tr,.pikkused, 6_17 mm piūad ja l'5_3
'rtervesęrvalised, sagedasti alla_
või
täkĪlised
miītesügavaļt eemaldunult
kooldunud lidus karvadega. Tupp (4) 5-6 mm pikk, putkjas'kellukjas,
kolmnurkjate, peaaegu įtt. įit<t<uste tipmetega, väljastpoolt (tipmed
,g. ,...ipoottf tineaĮlt Ļaetud lihtsate lidus karvadega. Kroon punakas,
hārva valĻias, tupest |,5_2 korda pikem, 8-l0 mrn pikk (putkeosa 4_
6 mm pikkj, üļemine huul'aļumisest pikem, kergelt kiiverjas, tipul pisut
pügaldunuā või kergelt kahehõlmaline, alumine huu1 kolme pikliku tipĻ."gu, millest külgmĪsed on tömbid või teravavõitu, keskmine veidi laiem
osas väljast_
iu iitem, tipul mittesügavalt pügaldunud; kroon üļemises harvade lidus
,įooīt, servisā juures agā seestpoolt kaetud küllalt pikkade,
Ļarvadega. Toļmukad įroonist pisut väljauĮatuvad, nende niidid näärme_
tega, tol-mukottide tipul harilikįlt karvakimp. Emakakael 6-8 mm pikk,
5-B mm
ka-rvane; suue nutitaįline. Kupar tupest enamasti pisut pikem,
karvane.
osas
pikk, piktik, harilikult tömp, lühikese teravikuga, ülemises
mtn
šeemnea arvukad (10-20 igas pesas), munajalt pikenenud, l,25_l,5
ja 0,7_0,8 ,Ļ luird, įikiioietega, roiete vahel põikikortsuļised. Uks
:pikad
'isend
ännab ktrni l l 000 seemet (keskmine arv on tunduvalt väiksem) '
Õitseb juulist septembrini, harva oktoobrini'
Sage niitudel, teeservadel, kallastel, põldudeļ umbrohuna.
Ulālevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis (pai
.guti), Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises EurooHiinas, koduncįas,'Ėalkaāit 1u vaite-Aasias, Iraanis, Põhja-Mongoolias,
nult Põhja_Ameerikas. Levinud põldudel, niitudel' teede ääres, soostunud
ikohtades, raudteekraavides ja -nõlvadel, ovraagide veerudel.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab aukubiini ja jälgedena alkaloide' Värskena norgal,t mürgine; heinana massilt ja söödaväärtuseļt tähtsusetu.
Väljas kariloomad teda ei söö, heinana süüakse rahuldavalt. Rohukamarasi saab teda kaotada niitmisega enne seemnete vaļmimist.

l:

odontįtes Įįtoraįis ' Fr. Summa
t846; Vilb. Eesti taim. ed.2.209.1925; Golubk. in Fl. URSS 22: 655. 1955;
Jaudz. in Latv. Ī|.4:244. t959. _ o. serotįna ssp. ĮitoraĮĮs (Fr.) Hayek in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (t): 102. l9l8. - Exs.: Lippm. et K. Eichw.
EeJį taimed I, no 18 et lBa. l933. _ 3y6uarxa npra6pexuan. (34B. joon.' b.ļ
o. Varred (3,5) 5-20 (30) cm kõrged, püstised, lihtsad; harva 1 või 2
paari vastakute lühikeste harukestega, mis väljuvad ülemisest osast, mitteĮiķ.artt lehisturrud, lidus karvadega. Varrelehed, mida on l-4 paari, 0,6_

2.

veg. Scand.

Randkamar as

19

2,3 cm pikad ja 2_6 mm laiad, süstjas_ või piklik-ovaalsed, tipul törhbilt
ümardunud, kummalgi küljel l-4 tömbi või tömpja, mittesügava eemalehoiduva hambaga, mįlemal.pinnal lidus karvadega, pisut lihakad. Kõrg_

|

įįtoraĮįs (lad. k.)

_

rannalembele; įįtus

-

rand, kallas
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lehed kujult ja karvastuselt varreļehtede sarnased, eemalęhoiduvad või
viltu üles suunatud, 0,51_2,5 cm pikaģ ja l'5-B mm laiad, alumised (või '
peaaęgu kõik) õitest pikemad, ülemised või 3inult kõige ülemised õitega,
ühepikkused või neist lühemad, mõnikord peaaegu terveservaļised. Õisįk
l-8 (ll) cm pikk, 4-l4_õieline, viljumise ajal sirguv. Tupp |.-B mm,
pikk, kellukjas, ļaiem kui eelmisel liigil, laiade koļmnurkjate tipmetega,
mis on putkega peaaegu ühepikkused või pisut lühemad, pärast õitsemist
tublisti suurenev, putkeosas väljastpoolt, tipmetel aga seestpoolt ļühikarvane. Kroon 8-l l mm pikk, purpurne, väljastpoolt ülemises osas ja seest_
poolt neelus mittetihedalt karvane. Tolmukottide tipud hariļikult paljad.
Kupar 6-9 mm pikk, piklikümmargune, tupest pisut pikem või tupe pikkune, tömp, tipul väikese teravikuga.
Õitseb juunis, juulis.
Paiguti rannaniitudeļ merevee mõju piirkonnas.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osa läänepoolseil aIadel. Skandinaavias (Norra välja arvatud)' Kesk_EuroopaS. Ranna- ja soolakuniitudel.

..l;

.-

į5. perekond robirohi
RhįnanthusI L.
L. Sp. Pl. 603. t753. _ AįectoroLophus- Hall. Hist. Helv. t: l37.

1768.

Üheaastased poolparasiidid. Lehed vastakud, saagjas- või täkilisham
buļise servaga. oied kobaras, kõrglehtedega. Perekonna esindajatel eristatakse varrelehti ja interkalaarlehti, mis paiknevad viimase harudepaari
ja õisiku aļuse valrel. Tupp külgedelt lamendunud, peaaegu kilejas, paljas
või karvane' nlõnikord näärmel<arvane' neelus (tipu juures) ahenenud,
4: įipmega, viljumise ajal põisjalt puhetunud. Kroon kahehuuleline, üle-'
mine huul ;kiiverjas, tipul enam või vähem väljapaistva haņbakesega,
alumine huul lame, kolmejagune. Toļmukaid neļi, kaks neist suletud krooni
pųtkesse.. kaks pikemat aga u1atuvad putkest välja. Kupar külgedelt
laņendunüd, ovaalümmargune, avanev. Seemned kujult kõrvataolised'
ringikujulise tiivaga, harvemini ilma tiivata. S_eemneid areneb ühel taimeļ
tavaļiseļt 200-300. Nende idanemisvõime säilib harilikult ainult ühe

,

aa sta.

Perekonda kuuļub umbes l00 liiki, mis on levinud peamiselt Furoopas.
Ņģukogude Liidus on konstateeritud 25.võrdļemisi kitsapiirilist ļiiki, miļ_
lest. Eestis esineb seitse.
;,Robirohtude pereņeestaimedeks on enamasti mitmeaastased tohttai_
med, harva põõsad. Niitudel parasiteerivad nad sageli rnitmeaastastel
kõrreļistel. Peremeestaimeļt võtavad nad vett ja miāeraalsoolasid, noo_,
reņa võib-olļa ka orgaanilisi ühendeid. Rohumaadel pn nad Seega kahju'!ikqģ. taimed. on įundlikud väetamise ja pideva karjatamise vastu. Mürgisų,qt 1põĻjustab aukubiin. Kui heinas või silos on rohkesti robjroht,ņ, tuleb
sedą, anda väikeste kogusįena r,õi koos įeįsįe,söģtaģęg.a..; .. .
,.
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LI!ĶIDE MĀĀRAruĮlSE TABEL
l

'

2.
3.

Õietupp näärmekarvane

Saaremaa robirohi '- Rhįnanthus osįĮįensls
(Ronn. et Saars.) Vassilcz"
Õietupp paljas, ainult õmblusteĮ (servadel) hariĮikult madaļalt

7.

karedakarvane

2

Seemned ilma tiivata
4. Tiivutu robirohi - Rhinanthas apterus (Fr') Ostenf'
3
Seemnecį selge ringikujulise tiivaga
ja
krooni neel
Kroon l2-t5 mm pikk; alumine huul eemalehoiduv

4
hariļikult avatud
5
suļetud
neel
krooni
ligi,
Kroon Suurem; aļumine huul ülemise
sõlmevahed
(harva
lihtne);
4. Vars keskeļt alates ohtraļt harunenud

5.

6.

võrdlenrisi lühikesed, neid on 9-l5 (või rohkem). Lehed lineaalsüstjad või lineaalsed; interkalaarlehti 2-7 paarĪ
5. Ahtalehine robirohi - Rhįnanthus nigrican's Meinsh"
Vars lihtne või harunenud; sõlmevahed pikemad, neid on 4_9 (harva
rohkem). Lehed lineaalsüstjad kuni piklikmunajad; interkalaarlehed
puuduvad või neid on l paar
6' Väike robirohi - Rhįnanthus mįnor L'
Vars tugevalt harunenud, lB-30 võrdļemisi lühikese sõlmevahega'
Varrelehed kiįsas_ kūni lineaalsüstjad; interkalaarļehti 3-_B paari.
Kroon l6-t8 mm Pikk
l. Mägi-robirohi - Rhįnanthus rnontanus Saut6
Sõlmevahesid vähem. Interkalaarlehti pole või on I või 2 paari .
l0Sõlmevahesid
lihtne.
Vars harilikult tugevalt harunenud, harva
lB. Interkaļaarlehti l või 2 paari. Kroon 19-22 mm pikk

2. Suvi-robirohi -

Rh.įnanthus aestįaalįs
et L' Serg'

Vars lihtne. Sõlmevahesid 5-_9. Kroon ,o,l,'#i;Įu'chischk'
3. Kevad_robirohi - Rhįnanthus uernaļis
(Zing.) Schischk. et L. Serg.

sektsioon GĮabrį (Soõ) Vassilcz. in Fl. URSS 22: 664' l955. _ Sect.
CįeįstoĮ'emį subsect. Gįabrį 5o6 in Fedde, Repert. Spec. nov' 26: l99. l929Tupp paljas. Kroon suur, (16) lB-20 (22) mm pikk.

l.

-

l.

Mägi-robirohi
Rhinanthus montanus l Saut. in Flora 40: lB0. 1857;
Vassilcz. in Fl' URSS 22: 664' 1955. - R.h. ntaļor Ehrh. ssp. tnontanus
(Saut.) Schwarz
Jaudz' in Latv. Ī1'' 4: 24B. 1959. - 'Rh. serotįnus
(Schönh.) oborny ssp. serotinu.S
- U. Schneid. in Rothrn. Exkursionsfl.
Krit. Ergänzungsb. 296. l963. - Alectoro\ophus ntontanus (Saut.) Frits,:h
in Verh. zool.-bot. Gesellsch. 322. l89B; Stern. in Abh, zool.-bot. Gesellsch.
Wien 1 (2):73' l90l; Vilb. Eesti taim' ed.2' 2l0. 1925. _ A. maįor ssp.

I

montanus (lad.

k.) -

mägi-'
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349. joon, Mägi-robirohi (Rhinanthus montanus|' (orig.}

montanus (Saut.) Flayek in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): 108. 1918.
florpevor ropHr,rfi. (349. joon.)
o. Varred püstised, keskpaigast aĪates tugevasti harunenud, peaaegu
paljad, tumepruunide pikikriipsukes,iega, (20) 30-40 cm kõrged.
Viltu ülessuunatud harud harilikult lookjad, sageli enam või vähem vicletjad (nagu ka vars), ülemised neist peavarrega ühepikkused või peaaegu
ühepikkused. Lehed varre sõlmevahedest pikemad, süstjad või ļineaaļsüstjad, saagjastäkilised, teritunud; aļumised lehed õitsemisajaks varisevad. Sõļmevahesid (ll) lB-30. Interkalaarļelrti 3-8 paari. Õite kandelehed paljad, munaja alusega, süstjasnaaskeljad, pikalt teritunud, hõļmi_
sed-hambulised, hambakeste tipul lühikese ohtega, aļumised pikemad kui
ülemised' Tupp paljas, ainuļt küljeõmblustel madaļalt karedakarvane,
l0-l5 (l6) mm pikk. Kroon koļlane, l6-lB mm pikk, kergelt kõverdunud
pulkega; ülemine huuļ 1,25-l,75 mm pikkuse violetja ninakesega, alumine
huul surutud üļemise vastu, krooni neeļ suļetud.Kupar sõõrjas,9.-.-l0 m:n
pikk ja lai. Seemned2,75-3 (4) mm pikad ja peaaegu niisama ļaiad, tiirla
laius 0,5-0,75 mm.
Õiįseb augustis (septembris)'
.Metsaservades, võsastikes; võrdlemisi harva,
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, I-äätre-Siberis. Skandinaavias, Kesk-Euroopas.
2. Suvi-robirohi Rhįnanthus aestįaaĮįs Į (Zing.) Schischk. et
L. Serg. in Kryl. F'l. Sib. occ. ļ0; 253l. 1939; Vassilcz. in Fl. URSS 22:
665. 1955; Kask et Vaga in Eesti taim. määr. 458. 1966.
- Rh. maįor Ehrh"
Beiįr. 6:144. 1791, p. p.' non L'; JaucĮz. in Latv. Īl.4:247.1959, p. p. _
U. Schneid"
Rh' seroįįnus (Schönh.) oborny ssp. aestiuaĮis (Zing.) Dostäl
AĮectoroĮophus
in Rothm. Exkursionsfl. Krit. Ergänzungsb. 296. i963. aesįįen\į,s Zing' in Tp. TuQn. õoņ. caĀa 12 (2\: lB4. 1913. - florpeiuox
lerguü. (350. joon., a.)
o. Varred 20-75 cm kõrged, peaaegu paljad, ainult sõļmedel ja alu_
rnises osas enam või vähem karvased, sageli tumedate pikikriipsukestega,
hariļikuĮt tugevasti harunenud, arvukate sõļmevalredega. Lehed piklik- vili
munajassüstjad,2-6 cm pil<ad ja 4-l0 (l2) mm laiad. Interkalaarlehti
1 või 2 (3) paari. Õisik algab 6.-l0' (l5.) sõlmel. Kandelehed kolmnurl<jas-munajad, ülemises osas süstjasnaarikeljad, süstjate teravate hambakestega. Tupp l0-lB mm pikk, paljas, küljeõmblustel karedavõitu. Kroon
helekoļļane, (lB) 19-22 mm pikk, kõverdunud putkega; ülemise huuie
ninake tömp, alumine huul üļemisele ligi surutud ja krooni neel strletutļ.
Kupar ovaalsõõrjas; seemned 3-5 mrn pil<ad.
Õitseb juunist augustini.
Sage mitmesugustel rohumaadel.
į]ldlevik' Nõu1<ogude Liidus Euroopa_osas, Ees-(aul<aasias, LääneSiberis. Kesk_ ja atļantilises (?) Euroopas, Põhja-Ameerikas (tulnukana?).
Levinud niitudeļ, ltarva Įeraviljas unrbrohuna.

I

acstįaaĮįs (lad. k.)

_

st-tvi_,

suvine.

687

C

d

W
e

d

@
f

b

.350. joon. Robirohud (Rhittanthus). Rh. aestįuaįįs: a
aernaļįs: Ö
- taim; Rh.
c
õiekroon"d-kupar, e * Seeme; Rh. apterusi
seeme. (orie.)
f

-

-

-

taim"

Rhįnqnthus u'ernaĮįs | (Zing.} Schischk. eL
L. Serg. in Kryl. Fl. Sib. Occ. l0: 2530. 1939; Vassilcz. in Fl. URSS 22: 666'
t955; Kask et Vaga in Eesti taim. määr. 458. 1966. _ Rh. maļor Ehr\.
Beitr, 6: |44' l79l, p. p., non L; Jaudz. in Latv. Ī1. 4: 247. ļ959' -- Rh

.3. Kevad_robirohi,

serotįnus (Schönh.) oborny ssp' aernaĮis (Zing.) Hyl. in Upps. Univers.
Ärsskr. l945 (7) : 292. l945. - AĮectorolophus major-(Ehrh.).Reichenb'
Ic. pl. crit. 20: 65. 1862; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
,Curļ.34l. lB52, p. p.; Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. ti (l):
*
l08- l9lB, p.p.- A.uernaĮįsZ|ng'inTp,TnQ.rr.6or'caĮa12 (2): l82. 19l3.
florpeivlox seceriĮilrü. (350. joon., b_e.)
o. Varred (l0) 20-40 (65) cm kõrged, harilikult tumedate (violetjas'pruunikate) kriipsukestega, napili karvastunud (peamiselt sõlmedel ja
õisikuosas), ļihtsad või üļemises osas väheste pikkade harudega. Sõļme_
vahed pikenenud, neid on enanrasti 5_9. Lehed piklikmunajad või siistjad,
täkilissaagjacl, sageli sõlmevahedest kaks korda ļühemad, |,5-7,5 cm
pikad ja (3) 5-l0 (22) mm laiad. Irrterkalaarlehti ei ole või on üksainus
įaar. Õisik algab 5.--7. sõime1. Kandelehed paljad, laialt munajasroml:_
jad, tipul pikaks veninud ning teritunud, alumised hambakesed suuremad
(kuni 5 nrnr pikad), kandelehe tipu poole pikkamisi vähenevad. Tupp paijas, õmblustel (serval) karedavõitu, L2-|5 (l8) mm pikk. Kroorr helekol_
lane, (l8) 20 (22) mm pikk, kõverdunud putkega; ülemise huule ninake
l,5 (2) mm pikk' alumine huul vastu üļemist surutud, krooni neel suletud.
Kupar l0-l2 mm pikk; seemned tiivuļised, 3,5_4,5 mm pikad.
.Õitseb maist juulini.
Kasvab rohumaadel; sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis. Skan_
rcļinaavias, Kesk_ ja atlantilises (?) Euroopas, Balkanil, Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus.2 Poolparasiidid peamiselt kõrreliste juurtel, kuigi
peremeestaimedena on registreeritud üldse üle 60 liigi' Mükoriisat pole
ieitud. Taime maapealne osa sisaldab jälgederla alkaloide. Aukubiini sisal,duse tõttrr on värsļ<eļt kariļoomadele mürgine. Heinas on ohutu, kuid söö_
,dana väärtusetu. Kevadist robirohtu söövad jänesed. Hävitada aitab teda
varajane niitmine (enne seemnete valmimist), aga ka varajane karjatamine
või Įupjamine. Suurt robirohtu peetakse nõrgalt happelise (pH 5'5*6'5)
pinnase indikaatoril<s.

4. Tiivutu robirohi -- Rhįnanthus apterusĮJ (Fr.) ostenf. in RaunK"
22:673. |955;

Dansk. EkskursionĪl. ed. 4.267.l922; Vassiļcz. in F'ļ. URSS
.Jaudz' in Latv. Ī|. 4:247. 1959.
Rh. serotįnlls (Schönh.) oborny ssp"
.apterus (Fr.) I-1yl' in Upps. Univers. Ärsskr. 1945 (7) :292. |945. - Aįectorolop|tus najor uur' opĮirus Fr. Nov. fļ. Suec.60. ļB42. - A' apteras (Fr.)

ļ

'uern'aļįs (lad. k.)

_

kevad-' kevadine.

2 Et sellesse sektsįooni kuuluvaid liike sageli käsitletakse ühiselt suure

'ĄRhin'anthus majot Ehrh.\ nime

:suse kohta koondatud antud liigi juurde.
3 Kreeka keelest: eitav liide a-, sõna ptetus
ļ4 Eesti NSV

floora

robirohu

alļ, on kirjanduses ļeiduvad andmed majandusliku täht'

*

tiib'
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ostenf. in Bot. Arch. 83' ļ904; Vilb. Eesti taim. ed.2.2|0. 1925. _ A. major
ssp. maįor var. apterus Fr.
- Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (1): l0B. ļ9lB. _- florpeuox 6ecxpulttIü. (350. joon., f.)
o. Varred 20-50 (B0) cm kõrged, 7-l2 (või enama) sõlmevahega,.
rnärgatava karvastusega sõlmedel, harilikult rohkearvuliste tumedaįe
pikikriipsukestega' ülemisel poolel harunenud, lookjalt lähtuvate külgharudega, millest üļemised on pisut lühemad kui peavars. Lehed pikliksüstjad, (2) 3-6 (7) cm pikad ja (3) 5-l0 (l5) mm laiad, sõlmevahedest pikemad või nendega ühepikkused. Interkalaarļehti ei ole või
on l või 2 paari. Õite kandelehed munajassüstjad, tipul pikalt teritunud,
tupest üleulatuvad; aiumised hambakesed on suuremad, kandelehe tiprr
poole pikkamisi vähenevad. Tupp paljas, servadel karedavõitu, l2-lB mm
pikk. Kroon kollane, l8-20 mm pikk, nõrgalt kõverdunud putkega; ülemise huule ninake ligi 1-l,5 mm pikk, alumine huul ülemisele ligi surutud, krooni neel suļetud. Ķupar ovaalsõõrjas. Seemned tiivutud või väga,
kitsa, vähemärgatava äärisega, 2,5-3 (4) mm pikad, kõrva,taolise kujuga.
Õitseb juulis' augustis.
Teraviljaküļvides. Mitte sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Lääne_Siberis. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises (?) Euroopas. Umbrohuna talivilja- (peamiselt
rukki_ ja nisu_) põldudel.

2' sektsioon Mįnores Stern. in oesterr. Bot. Zeitschr. 45: 29B. lB95;
Vassiļcz. in Fl. URSS 22: 675. 1955.
- Kroon l2-_l5 mm pikk; alumine
huuļ eemaļehoiduv, krooni neel avatud' Tupp paljas.
5. Ahtalehine robirohi _ Rhįnanthus nigrican'sį Meinsh. Fl. Ingr.

259. l878; Vassilcz. in Fļ. URSS 22: 675. 1955.
- Rh' mįnor var. stenopltgĻ
/tzs Schur, Enum. pl. Transs. 5ll. 1866; Jaudz. in Latv. Īl' 4:249' 1959. .-

AlectoroĮophus stenophųllus (Schur) Stern' in oesterr. Bot. Zeitschr. 45:
30l. lB95; Vilb. Eesti taim. ed.2.2|0. 1925.
- florpeltor uepueroņuü.
nõrgalt karvasedļ
O. Varred 20-50 cm kõrged, B-l5 sõlmevahega,
(peamiselt sõlrnedel), keskelt aļates vitsjate, lookjalt lähtuvate harudega'
harvemini ļihtsad, hariļikuļt enam_vähem intensiivselt tumevioletsetl,.
harva rohelised. Lehed lineaalsüstjad, teritunud, täkilishambulised, alumised õitsenrisajaks varisevad. Interkalaarlehti 2 või 3 paari. Õite kandeļehed rohelised, mõnikord mustjad, munajast hõlmisest teravalrambalisest
alusest alates süstjalt teritunud, kandelehe tipu suunas pikkamisi väiks.:maks muutuvate hammastega. Tupp paljas, servadel väga peenelt karedavõitu, l0-l3 mm pikk, sageli tumedavärviline (tumevioletne). Kroonl2_l5 mm pikk, kollane, nõrgalt kõverdunud või sirge putkega; ülemise'
huule ninake ümardunud, vähemärgatav, valge, harvemini violetjas; alumine hu.ul ülemisest eemale hoiduv, krooni neel avatud. Kupar ümar_
ovaalne. Seemned 3-4 mm pikad, ligi 0,75 mm laiuse heleda tiivaga.

I nigricans (lad. k.) -690

mustuv, mustjas.

Õitseb juulist septembrini'
Niitudel, sooservacįel. Įlitte eriti sage'
į]ldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_
osas, Ees-Kaukaasias. Skandinaavias,
Kesk- ja atlantilises Euroopas, Balkanil'
Kasvab aruniitudel, küngastel; mägedes
l500 m kõrguseni.

6. Väike robirohi - Rhįnanthus mįnorI
c
L' Amoen. Acad. 3: 54. Į756; Ehrh' Beitr'
4: l44. l79l; Vassļ\cz. in Fl. URSS 22:
676. 1955; Jaudz. in Latv. fl. 4: 24B. ļ959'
p.p. _* AĮectoroĮophus mįnor (L.) Dumort'
nt. r.tg. ea. lB27; Wimm. et Grab' Fļ'
Siles. 2 (l): 2l3. lB29; Kļinge, Fl. Est_,
Liv- u. Curl. 220. lBB2; Hayek et Hegi in
Hegi, Illustr. Fl. Miit.-Eur. 6 (1): ill'
l9lB' p. p. - ilorpeuoķ uarķtž. (35l. joon.)
o. Varred B-50 cm kõrged, 4_g
-į
pikenenucl sõlmevahega, nõrgalt karvased
või paljad, hajusate tumedate pikikriipsukestega või iļma nendeta; külgharud peavarrest ļühemad. Lehed varre sõlmevahe_
dest ļüherrad, süstjad või pikliksüstjad,
l-5 cm pikad ja 2-ll mm laiad; intera
b
kalaarļehti pole. Õite kandelehed mustjasrohelised (alumised roheļised, värvusell
varrelehtede sarnased), munajas-kolm
nurkjast aļusest alates pikalt teritunud, 35l. joon. Väike robiroh\ (Rhinan'
ja b '_ õitsevad tai_
teravahambalised, kandeļįhe tipu suuna5 l/eas minor): a _
õis pikilõikes'
(orig')' c
med
vähenevate hambakestega. Tųp paljas,
servadel (õmblusiel) peenelt karedavõitit,
viljunrise ajal (ļ0) l2-l5 mm pikk. Kroon kollane, l2_l5 mm pikk, sirge,
tuįest lühema prik.gu; ülemise huule ninake väikesevõitu, ümardunud, hele
uol uiol.tjrs, aīuminį huuļ üļemisest eemalehoiduv, krooni neel avatud' K'r'
par ümmārgune,9-l'0 mm läbimõõrius;seemned 3_4 mm pikad, tiivulised.
oitseb mai lõpust juulini.
Sage niitudel ja Puisniitudel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Ees-Kaukaasias, LääneSiberis. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Islandil jnr' Niitudel, jõe- ja järvekallastel ning mererannikutel.
Äla3aāduslik tätrtsus. Peetakse kariloomadele mürgiseļ<s; söödaväärtus
on madal. Andmed keemilise koostise kohta on ligikaudu järgmised (absoluutse kuivkaaļu kohta) : tuhka tl%' proteiini l4-75o/o, rasva 4-5'7o'

r mįnor (ļad k.) *44"

vähem, vāiksern'
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352. joon. Saaremaa

_

robirohi {Rhinanthus osiĮiensisJ

taįm (oilg.)' Ö _ õiekroon, c
d -- õietupp,
tükk varre ülemisest osast, e _ ülemise
varrelelre
a

Seįv,

''

ab u ekstr aktiiva ineid 42-43%' V äikest robirohtu peetakse keskmiselt happelise (pH 4,5-5,5) pinnase indikaatoriks"

tseļl uloosi 2B7o, Iämmastikuv

sektsioon Glandulosį (Soõ) Vassilcz. in Fl. URSS 22: 683' 1955. _
Sect. Cleįstoįemį subsect. Gįanduįosl Soõ in Fedde, Repert. spec. nov. 26:
l97. 1929'
- Tupp näärmekarvane. Kroon l8-20 mm pikk, alumine huul
ülemise ligi surutud, krooni neeļ suļetud.

3.

7. Saaremaa robirohi - Rhįnanthus osįįįertsįs ļ (Ronn. et Saars.)
Vassilcz. in Fl. URSS 22: 684. 1955 (sub Rh. ösįlensis; err.);K. Eichw. in

Tartu Riikl. Ülik. Toim. 93: 22. 1960.
Rh. rumeįįczs Vel. ssp. osiliensis
in
nov'
35: 97. 1934; Saars. in Eesti
lredde, Ęepert. Spec'
Ronn. et Saars.
Loodus 2 (1):6. Į934 |stlr' AĮectoroĮop|tus rumeįįctts (Vel') Borb.].
- Exs.:
Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed II, n' 86. 1935 (sub Rh. rumelįcįĮs SSp.
osiĮiensis).

--

florpennoK 33eJIbcKįIü1. (352' joon.)

o' Varred 20-50 cm

kõrged, mustjasvioletjate pikikriipsukestega,
pikkade paljurakuliste üļalt harunenud näärmekarvadega, eriti ülenrises
osas. Sõlmevahed arvukad, varre alumises osas ļehtedest lühemar1, ülemises nendega ühepikkused või pikemad. Varrelehed väga kitsad, lineaalsed,
(2) 3-4 (5) nrm laiad, mõlemalt pinnalt tihedalt näärmekarvased, servadel ja ülemise pinna keskrool peale selle veel ļühikeste harjastega. Interkalaarļehti harilikult l-3 (4) paari. Õite kandelehed 6--l0 mm laiad,
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353. joon. Saaremaa

t

robirohu (Rhinan'thus osi'līensīs) areaal. (K. Eichwaldi järgi.)

osįįįensįs (lad' k.)

keelne nimetus.

/.L. (.

-

saaremaa, Saaremaal kasvav; osįįįą

'_

Saaremila ļarļina_
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näärmekarvacįe la harjasjate Įihtkarvadega, ebaühtlaselt hambulised,
hambakesed oma laiusest kuni 2 korda pikemad, sageli lühikeseks ohteļts
veninud. Õisik algab 16.-20. (harva l2.-l5. või'2lr'-24.) sõlmelt. 'I'upp
üleni kaetud rräärmekarvadega, serval veel irarjased' Kroon tihedaļt näär
meline, lB-20 mm pikk. Kupar näärmekarvane; Seemned tiivulised'
Õitseb juulis, augustis.
Lääne-Saaremaal iubjarikastel aliikasoodel ja puisniitudel. (353. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas SaaremaaĮ. Endeern.

ļ6.

perekond kuuskjalg
- Pedįcularisį L
L. Sp. Pl. 607. 1753.

Ühe- ja mitmeaastased mesofiilsed (soo-, metsa-, niidu-, stepi_) roht_
taimed vahelduvate või männasena asetsevate (ja vastakute) lehtedega
Tupp kellukjas või putkjas, mõnikord (eriti viljumise ajal) enanr või vähem
pultetunud, kilejas, nahkjas või rohtne, mitteharunevate võį harunevate,
mõnikord võrku moodustavate roodudega, 2--5 ühesuguse, sagedamini
erisuguse (tagumine r,ähenenud või isegi puudub) külgmise, sageli oma_
vahel kokkukasvanud tipmega. Kroon sügomorfne, kahehuuleĮine, pika,
rnõnikord väga pika (kuni l0 mm), neeiu Suunas laieneva või mit,ielaieneva,
püstise, kõverdunud või nagu kokkumurtud putkeosaga, üļemine huul (kiiver) püstine, sagedamirri aga enanr või väi-rem kõverdunud, lühikeseks või
pikaks tipuks veninud, mõnikord kiivrist üļeulatuva ninakesega või hoopis
ilma ninakeseta; alumine huul kolmehõlmaline, kohe neelust aiates laįenev
või varustatud nagu naastukesega, paralleeĮsete kõrgenenud pikijoontega"
Tolmukaid 4, nad ulatuvad kiivri aļla. Emakakael nutitaolise suudmega.
Kupar lamendunud, mõnevõrra ebasümmeetriline, tipul ühest küljest avanev, või enam-vähem sümmeetriļine, tipul kahest küljest avanev. Seemned
munajad või piklikud, enam-vähem ļohkļikud või roideļised.
Perekonnas tuntakse praegu üļe 400 liigi, mis on levinud väga mitmesugustes paikades kogu maakeral
- Sise_Aasia kõrgmäestikes, Põhja_
Ameerikas, Lõuna-Ameerika saartel, Siberis, Ilįinas jm. Nõukogude Liidus
on neist esindatud tublisti viiendik, Eestis aga ainult 2 lükl
Perekonna tüüpliik on P. sgĮaatica L' mida meie vabariigist pole iei-

tud, küļl aga Lätisi
l. Õied koļlased, suured. Kupar kerajas
2. Suur kuuskjalg
Pedįcuįarįs sceptrunt-carolįnum L'

-

Õied punased, väiksemad. Kupar viltumunaja,
Pedįcularįs paĮu:;tr[s L
l. Soo-kuuskjalg

-

l.

sektsioon PhargngodonBunge in Led. Fl. Ross.3 (l):268.1847ļB49; Vved. in Fl. URSS 22: 774. l955.
- Lehed vahelduvad. Kiivril kaks
tõmpi hammast neelu kohal ja mõnikord veel kaks tipu aĮl.
Ladinakeelsest sõnast pedicuĮus
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täi; taime keedist on kasutatud'täide tõrjeks
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35,Į. joorr. Soo_kuuskjalg (PedicuĮaris paĮustrisJ:
Seeme.
(orig.)' b
õis' c

-

-

a - õitsev

tainr

ļ, Soo_kuuskjalg -- Pedįcuį'arįs paĮustris, L. Sp. Pļ. 607. l753; Bunge
in Led. Fl. Ross.3 (l): 283. 1847-1849, p. min. p.; Wied. et Web. Beschrphan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 345. lB52; Hayek et Hegi in Hegi, Iļļustr"
Fļ, Mitt.-Eur.6 (l): l20. l9lB; Vved. in Fl. URSS 22 775. l955; Jaudz'
in Į-atv. Ī|.4:252. 1959. * P. opsiantha Ekm. in Bot. Not. 1909: 84. t909.
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed III, n' l29. l938. -- Murgnķ 6o.lorusrü. (354"

joon.)

o. Poolparasiit, eelkõige tarnadel. Mükoriisat pole ļeitud. Varred hariļikult harunenud, ülessuunatud okstega,.paljad või hajusate pikkade käharate karvadega, |2-50 cm kõrged. Lehed juurmise rosetina,
üsna väikesed, piklikud, terved; varreļehed vahelduvad, ülespoole vähenevad, peaaegu rootsutud, päris aluse juures pikalt ripsmelised, üldkujult
lineaalsüstjad, sulgjalt lõhestunud terveservalisteks, kergelt laiuvateks,.
sügavalt sulgjastäkiļisteks tömpunud hõlmisteks segmentideks, miļle hõlmad on tipul kõhrjahambalised. Lühikeste raagudega õied ühekaupa ülemiste, väiksemate laiuvate lehtede kaenļas varre ja harude tippudes. Tupp,
putkjas, peaaegu rohtne, sageli värvunud, tugevasti anastomoseeruvaįe
roodudega, paljas või pikkade käharate karvadega, 7-rc mm pikk, kahehõlmaļine, korduvaļt käharate hõļmiste tipmetega. Kroon roosa' (l8) 20_22 mm pikk, püsiise, kiivrist pisut lühema putkega, ,tipul kergelt sirpjalt
kõverdunud, peaaegu ninalise kiivriga (mis on neelu kohal kahe tömbi,
tipu all aga kahe väikese peenikese ülessuunatud hambakesega) ja Suu|e
kolmehõļmalise, ļ<iivrist veidi pikema ripsmelise huulega. Kahe tolmuka
niidid karvased. Kupar 12-l,6 mm pikk, viltumunajas, järsult teravnev
lühikeseks kergelt kõverdunud ninakeseks. Hästi idanenucl isendicl annavad 1500__2000 seemet. ļ000 seemne kaal on keskmiseit 0,75 g.
Õitseb maist augustini.
Sage soodei, märgadel niitudel ja puisrriitudel.
Õrnenrat, sügisei õitsevat rassi käsitatakse mõirikorcļ iseseisva takso_
nina *_ P. opsiant|La Ekm. [P. paĮustris ssp. opsiantha (Ekm.) B. Almq.].
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas (ka Arktikas), Ees_Kaukäa_
sias. Skandinaavias, Kesk- ja atļantilises Euroopas, Põtrja_Ameerikas (?).
Majanduslik tähtsus. Ebameeldiva maitse ja lõhnaga taim, mida pee_
takse mürgiseks. Sisaldab aļkaloide jälgedena (kuni 0,01%)
ia glükosiide
(nende seas ka teravamaitselist mürgist aukubiini), eriti juurtes ja var;e
alumises osas. C-vitamiini ei sisalda. Keemilise koostise rräide on jārgmine
(absoluutsest kuivkaalust): tuhka g-lA%, proteiini ll%, valku jī-ll%.
rasvu 4/o, tselluļoosi 3l7o, lämmastikuvabu ekstraktiivaineid 45/o' Kodrr_
loomad teda tavaļiseļt ei söö. on aga antlmeid, et soo-kur-iskjalg, ka heinana, põhjustab loomadel hematuuriat (verikusesust), sooiie ja mao katalraaļset seisundit rring tugevat kõhnumist. Seda on täheldaīud peamiseĪt
hobusteļ. Pärasį maa kuivendamist on soo-kuuskjala tõr-je sama nagu
robirohtrrde puhul _- väetamine, lupjamine, intensiivne kasutamine. Rahvį_
l
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paĮustris (lad. k.)

*

soo_

d

a

b

iJ55. jcron. Srrrrr kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-caroLinu;nJ:

nrine osa, c .-- õietupp, d _- sigimik. (a

--

õisik,

ja 'a
b ---.- oriģ.)

į -_

taime alu-

meditsiinis tarvitatakse taime diureetilise ja verejooksu sulgeva vahendina,
välispidiselt haavade raviks, keedist aga täide ja kiinide tõrjeks.

2.

sektsioon Sceptrunt Bunge in Led. Fl. Ross. S (l):268. 1847-1849;
Vved. irr Fļ. URSS 22:793. i955. _* Huul kiivriga paralleeļne. Tolmukotid
tömbid. Kupar kerajas, sümmeetriļine.

kuuskjalg _ Pedicuįarįs sceptrum-caroįinum, L. Sp. Pļ. 608.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 347. 1852;
Hayek et Hegi in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): l25. 1918; Vved. in
Fl. URSS 22: 793. 1955; Jaudz. in Latv, Ī|. 4: 249' į959.
- P. sceptrum
Bunge in Led. Fl. Ross.3 (l): 3a2. 1847_-1849.
Mt,lrHuķ Ķap,non-cxn.
nerp. (355. joon.)
4, Varred püstised, paljad või hajusate ļühikeste karvadega, lehtedeta või enam_vähem lehistunud, 30-80 cm kõrged" Mükoriisat pole lei_
tud. Juurmised lehed üldkujult süstjad või pikliksüstjad, paljad või haju_
sate lühikeste karvadega, lühirootsulised, sügavalt sulgjalt lõhestunud
lai-ovaaļseteks, tömpideks, täkiļiselt jagusteks osadeks, mille hõlmakesed
on täkiļiseįt kõhrjad. Varreļehed koondunud varre alumisse ossa, vaheļduvad, vastakud või männastena, ļühirootsulised või rootsutud, vähem jagrrnenud, ülemised (kui esinevad) on aga õite kandelehtede taolised. Õisik
hõre' tähkjas' peaaegu raotute õitega, 7-25 cm pikk. Kandelehed munajad, tupest pisut üle uļatuvad, peenelt hambulised, mõnikord peaaegu ter_
veservalised. Tupp 12-t4 mm pikk, kellukjas, rohtne, l0 peene rooga,
5 tjhesuuruse ovaal-l<olrnnurkja kõhrjahambalise tipmega, mis on 3 korda
lühenrad kui putkeosa. Kroon 28-36 mm pikk, kollane, mõnikord aļumise
huule lõpus violetjas, sujuvaļt veidi kõverdunud, hammasteta, eest karuselt ripsmelise kiivriga, mis huuļest vaevaļt üle ulatub; huuļ koļmehõlma.
line, terveservaline, üldkujult äraspidimunajas' I(upar 15-_20 mm pikk,
kerajas, väljaveninud sirge tipukesega.
Õitseb juulis, augustis.
Rabastuvateļ niiįudel ja lodudel; paiguti.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Arktikas, Euroopa_osas, Siberis, Kaugldas. Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Mongoolias, Jaapanis, Hiinas.

2. Suur

1753; Wied.

17. perekond käopäkk
Lathraeu2 L'
L. Sp. Pl. 605.- 1753.
Puude ja põõsaste juurtel parasiteerivad taimed. Risoom mahlakas,
ihukarva, ristvastakult asetsevate soomustega. Raagudega, kuid ilma
kandeļehtedeta õied kobarates. Tupp neljatipmeline, kellukjas. Kroon putkjas, kahehuuleļine. Tolmukad uļatuvad kroonist natuke välja. Sigimiku
aluseļ nektaarium lihaka poo1ringja SoomuSe l<ujrrl. Emakakael pikk,
ketasja suuclmega.
Perekonna 6 liiki on levinud Euraasias. Kogu Nõukogude Liirlus ja ka
Eestis esineb üksainuke liik, mįs on ka perekonna tüüpliik.
I sceptrum, (lad. k.) skepter, valitsuskepp, caroįįnum Caroluse.
-- Įąthraįos _. suletud; taįme vähese
2 Kreekakeelsest sõįast
mārgatavuse tõttu
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i.

Lathraea squctnrurĮaļ L. Sp. Pļ. 605. 1753; LecĮ.
Flarįlik käopäkk
Fl. Ross. 3 (l): 32g. |B47-1B49; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Estļt_,
Liv- u. Curl. 339. lB52; Schmalh. Õn. Cp. u loxu. Pocc. 2: 292. |B97;
Hayek et Hegi in Hegi, Iļlustr. Fl. Mįtt'_Eur.6 (l): l2B. 19lB; Novop. in
Fl. URSS 22: B04. 1955; Jaudz. in Latv. Ī1' 4:257. ļ959. - flerpon KpecT
ueuryüuarstü. (356. joon.)
aseį_
4' Risoom harunenud, harud kuni l cm jämedused, tiļredalt
kand_
Õisi
sarapuudel'
..uut. lühikeste ja laiade soomustega. Parasiteerib
vad varred koos õisikuga kuni 30 cm kõrged, jämedad, mahļakad, vähese
hulga vahelduvate soomustega. Taime maapeaļrie osa punakas, näärme.
karĮane, lõpeb pika kobarja, tipus longunud õisikuga. Õied l5-l7 rnm
pikad, kuni 1 cÄ pikkus,tel raagudel, longus, kasmogaarnsed (maa_alused
Įageli kleistogaamsed), kandesoomused vahelduvad, kaherealiseļt katusekivide taoliselt asetunud, rombjacl, ļillakasroosad, tupega peaaegu ühepikkused. Tupp kellukjas, neljajagune, roosakaslilla, kergelt näärmekarvanc,

samuti rrāgu õieraag. Kroon putkjas, ülespoole kergelt laienev, paljas, tupest
veidi üleuīatuv, punakas; ülemine huul paadikujuliselt kokku surutud' terve;
alumine sageli valkjas, kolme lühikese püstise hõlmaga; putk sirge või ker:
gelt kõverdūnud. Tolmukad kinnituvad kroonile neelu ligidal. Sigimik muna_
jas, võrdlemisi pikaks paĮjaks kaelaks
ahenev. Kupar tupega ühepikkune. Seemned arvukad, ümmargused, l_l,3 mm
täbimõõdus, värskelt hallid, kuivalt
punakaspruunikad.
oitseb aprilli lõpust juuni alguseni.
Sarapikes, kaldalepikuis jne. Mitte
väga sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_
.osas, Kaukaasias. Skandinaavias, Keskja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadeļ, Balkanil, Väike-Aasias, Iraanis,
Indo-Himaalaj as. Metsarles.
Majanduslik tähtsus. Käopäkk sisa1dab glükosiidi aukubiini' Kariloomad
teda üldiselt ei puurluta, kuigi Rootsist
pärinevate1 vanemaaegsetel andmetel
söövad teda harva l<itsed ja ļarnbad.
SquaftįqrLa

(ļad. k.)

soomįls-.

_

soomustega,

b

a

356. joorr. Harilik käopäkk
{Lathraea squamaria): a taim, b - - õis pikilõikes.
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@JIoPA 3CTorįcKoĮņ CCP, ToM tv
Pesnne
Cenr. ApanneBrile

_ Araliaceae

Juss.r

IZs etoro ceueücr'na aBToxToHHį'IM H peĀKhM oxpaHfleMblM IļIrĀoM
s 3croļlįl* ,IBIfleTc, nJiIoUļ o6ltxHoseHHuü (Hedera helix L.), coxpaH[ņilruücg s

cbIpblx Įr sa6oilc.IeHflb]x TeHHcTbIx cMeuaHHbĪx .[ecax Ha ocTpoBax
Caape-

Įlaa H XNrlyuaa (puc. 4). Bocto.ttlafl rpaHĮzlļa o6nļero
ĪlJl}oųa o6r,lKHoselįHoro ilpoxoĀIaT ĮIepffi 3cronan,

Celt. 3oHrplųHĮ,le _- Urnbel!iie,rae

pacilpocTpaH.HH'Į

.iuss.2

l_Icl cocrary aBToxToHHbIx It lto KoJIįļlleÜTtsy saxHeüĮJLIx KyJlt,Tļ.rBppyeįlbĪx BLlĀoB ceį.teücrso SoHTIļĪ{ilbIx s 3croHcxoü CCP oxBaTbIBaeT 39 poaoņ
ų 5l ņų/, onHcaHHbtx B HacToflųeü pa6ore. o6ņee tlucJto soHtH,{HLtx 3croĮlI]H flBJļ'eTcrī' KoHeĪ{Ho, 6o"nee Br,IcoKI.ĪM' ecilLl yqecTb H Įļce
6onee peĀKo
KyJIbTI'ļBIrpyeMbĪe Bļ'IĀII ĀaHHoro celreticrņa. Eo,rķunHctņo
uĮBToxToHHbIx
BI'lĀoB o'rHOCHTc'Į K
6o,lorunnl, IeCHbļM H BoĀIlbIM pacTeHI{flM"
'yroBbĮM,
K anroxronHbĪhi BIĮĀaM
ģnopr,r 3cņcrnNl.t oTHocriTcfl 33 nn4a, B KyJļbType BbIpa[ļI{BaĮoTcll 9 nu4on, H3 ĪdoTopbĮX HeKoTopbte cnyuatäuo
ÄįIlIaIoT' 6 BtaĀos
tscTpeĪ]aIoTcrI B oĀįrlļaJļor,Ī Lr3 KVJIbTypbI BHĀe' K
3aHocHbĮM paCTeIļIāflM
oTHoCflTCrI

Poļ.

3

r]Į.iĮa.

ųizro,rLI.THļ.IK (Hydrocotyle L") .,peĀCTaBJIeH oÄHLlM peĀKHM Į3H_
ĀoM -_- IJļI,IToJĪHcTHLtķou o6uķHoBeHHbIM (H. vulgaris L.), pacĮĪpocTpaHeH-

B HecKoJIr,Kļ.ĪX MecTaX Ha ocTpoBax Caapeuaa, Xuüymaa u Pyxrry
(puc.7).
PoÄ noÄ.necuzķ (SanicLrla L.) Taxxe [PeĀcTasneH oÄHLIM BLlÄoM
rtOĀJiecHHKOn{ enpoleücxutr,t (S. europaea I-.), pacnpocTpaHeHHbIM fflaB_
ttltl"l o6pasoį{ Ha ocTpoBax, IĪo 3anaĮHomy noõepexblo MaTepLIKa H R ceEepo-BocToųHoiį ,ļacrļļ TeppHTopLIH (pIac. 9) ĪIpOĮr3pacTafl B cblpLIx CMe_
'
IļļaHHį,ĪX eilOBbIx JIecaX ua 6o,rIee 6oraroä ĮĪoĮ]Be.
ĮĮs po4a acTpaHlĮtįfl (Astrantia I..) o4raH BVr\
a' KpynHarr (A. maior
rĪbIM

-

t
'
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Coctaņu.lra C. Talķrc.
Cocranu.ņa C. Tarrr.tc

L.) rcrpeuaeTcfl B

lryJlbType KaK CaĀoBoe pacTeHįĮe

oĀIįųaJIoM ņuae (puc. ll).
K poay cĮĮHeIoJtoBHux (Eryngium

Į.I

HepeÄKo B ūapKax

B

L.) oTllocflTcfl ÄBa BLIĀa' įI3 KoTopbĮx
c. ĮJlocKoJlļįcrultü (E. planum L.)' usnecreH B KyJIbType H HepeÄKo ÄHĮIaeT,
BepofiTHo H 3aHocHbIM paCTeHHeM' TaK KaK o6Hapyx<eu Ha noJIoTHe
'ĮBJĮ'l'Įcb
xenegtloiį ĀOporļį il ĪĪo KpaflM Äopor. CüHeronosul.ļK llpHlvĪopcxuft (E. maritimuirr L.) pacrĪpocTpaHeH MecTaMIz Ha 3a[aĀHbĪx ocTpotsax (Caapeiuaa,
Xuüytttaa, KuxHy) u oįIeHb peĀKo IĮo sarĮaĀHoMy MopcKotr.ly 6epery uare_

pzxonoü Į{acTĮĮ (pHc. l5).
Po4 6yreul (Chaerophyllurn L.) oxrjalbĪBae'l 1'l]Į.į BHÄa. Eyreul apoMaT_
uui.i (Ch. alomaticum L.) ncrpeuaeTcrļ B gocr.oųuoü ĮIaCTIļ pecny6nuxN n
1'eHI'ICTbIx cĮ'Ie[IaHHbIx e,loBblx Įl JIļ4CTBėI]HļIĪX .ilecax H CpeÄu KyCTapHI,ĮKoB'
npĮĮļeįĮ B Įolo_BocTo,IHoü ųacTĮz ĀįlžKe BecbMa ļIacTo. PacreHtte ĮįaxoĀļt'l. Į]
pecny6"uuxe sanaĀHylo lpaHLIųy CBoeI.o oõųero pacfipocTpaHeĮIltrl (Ayapy
rieĀaJleKo oT rop. flxpHy ,ļl],ĪfeTcrl eĀļ.IHl.jįIHbIĮ{ CaIvIbIM 3a[aĀHbIM }IecToĮ,axoxÄeHHerrn). EyreHb OIIbflHrlK)ųuü (Ch. įemuļunr L.) ouerl peņadl nl,tĮ
}I BcTpeĮļaercfl g ',3cr'oHIĄįt ToJĪbKo s IoX{Hoü Ī{aCTH ocTpoBKa A6pyxa (pnc.
l9), nponspacTa'r rĮa oūytrlKe cMeIIIaHHolo ĮĮļHpoKoJILlcTBeHI-Ioro neca. 5y_
reul r.ny6uegocnttü (Clr. bulbosum L.) BcTpeįIaeTcf lJIaRĮ{bIM o6paaonn n
IĮžtpKax įI caĀax KaK oĀHųaJIoe H3 Kyjlbl'ypĪ,Į.
Po4 xynupr, [Anthriscus (Pers.) Hoffm.] npeĀcTaBJIeH Tpeį{f tsHĀaMLĮ'
į1Į3 I(oTopblx x. .necuoiį [A. sylvestris (L') HoĪĪm.] pacūpocTpal-IeH [oBce_
ĮĄecTHo' TaKxe a KaK copHoe pacTeir[e; KyĮĪblpb ĀdĪįIHHorĮocrįķosķIü (A
longirostris Beriol.) ,BilfleTcfl peĀKI4M 3aHocHr,INI pacTellneļ\,Į, a x. 6yreuenucrHuü ĮA. cerefolium (L.) Hoffm.], rlpeÄcTaBJIflg codofi oĀullailOe ļ.I3
KvJIbTypbI' BcTpeqaeTcrl peĀKo.

Mr.rppuc Āyuucruü [Myrrhis odoral.a (L.) Scop.] BcTpeĮļaeTcrl ļ'.[aBHĮ,IM
o6pascrru B [apKax IĮ caĀax KaK oÄfiĮIafloe ļl3 KyJibrypu (pnc. 27) .

Po4 ropn.nuc (Toriiis Adans.) ilpeÄcTaBJIeH tsI,IÄoM TopHJĮĮ1c aIIoIlcKLIM
[T. japonica (Houtt.) DC.], pacnpocTpaHeHHbļu oco6egrro }Ia 3anaĀHblx ocTptoBax u B ceBepo-sana4uoü ųacTįI TeppįįTop14ļī' įĪpeĀĮĪOqpltag lrecroo6utaHzl, 6oratue LI3BecTbļo
Kax peĀKoe.3aHocHoe pacTeHHe BcTpeįIaeTcrl Typl'eįIeBl{a trl14poKoJtLII]THarļ
[Turgenia latifolia (L.) Fioffm.].
lĄs poķa KOpHaHĀp (Coriandrum L') B caĀax K}JĮbTlIBl.Įp}eTcfl KaK nprlHoe pacTeHne I(. noceBuofi (C' sativunr L.), xoropuft unorĀa ĀHųaeT.
PaccegHuo no sceü Teppļ{TopįlIi pacĪĪpocTpaI]e}Ī rļpeĀcTeBrĪTeJIL Poaa
orr,ler (Corrium L.) _- o. IļflTHucrur! (C. rrtaculatum L.).
Po4 pe6porĪJIoĀHIĮK (Pleurospermum Hoffnt.) npe1craB,'Ieu oĀHį{M peĀ_
I{IIM BIlÄoM --- pe6pon.rroÄHĪlKoM ancrpnlicxI.lu [P. austriacum (i,.) Floffm.]'
Įt3BecTHbIl\{ c ceM}l MecToHaxoxgenuüt B Įoro-BocTo.ļHofi ųacTll Tei)į)lĮ'lopļ.{Į
(ua 6o;tee BbICoKHX 6eper'ax peK 14 B cMeilaHI-IbļX eJioBį,IX "lecax) (p'ac. 38)
K poay ]]o.lioÄylĮIKa (Bupleurum L.) n 3croHI,IIĮ oTHoCflTCfl ĀBa pe,ĄI{I4ę
BĮIĀa --. s. ronuaiiruan (B' tenuissimum L.), nsnecrra'I c ÄByx MecToHaxo>ķĀegltü Ha ocTĮ]oBe Caapemaa Įr [pol.I3pacTaĮo[ļafl Ha fipĮ.rįvlopcKlįX JĪyrax
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(puc. 42J, įl B.

KpyrJIoJIHCTHafl

(B. rotundifolirrm L')

aĀBeHTHBHoe

ī}aCTeHHe.

I4e po4a cenl4epeü (Apium L.) n 3croHHH lxļĮpoKo KyJIbTHBHpyeTcfl
c. naxyuafi (A. graveolens L.); TāKX<e H npeÄCTaBļĮTeJIb poĀa IĪeTpyIĮIKa
iPetroselinum Hil1) - II. KyĀpnnaa ĮP. crispum (Mill.) Air5'-Shaw].
Poa Bex (Cicuta L.) npe4craBleH oĀHHM BHĀoM - BexoM ,IĀoBI'ĮTbĪM
iC. virosa L.), paclpocTpaHeHHbIM [peIįMyIIļeCTBeHHo B MaTepuKosofI 'ļacru
TeppLrTopĮ{įI B pa3JIHųHbIx BoĀoeĪllax h IIo ItX 6eperau.
p. nopy'{eüĮ{Hl(osltü'
flpe4cranNre,nl PoĀa pe3ax (Falcar'ia Fabr.)
peĀKoe
3aHocl{oe pa[Ij' sioides (Wib.) Asch.] BcTpeĪļaeTcn s 3croHlIH KaK
c'reHļ.Ie (pizc. zĮ6).

fĮoņceuecrtlo BcTpeįIaeTc'I n pecny6nzKe IIpeĀcTaBIzTeJIb poĀa TMįIH
1Calrim L.) __ r. odltķHoseHnlift (C' carvi L.), noxasltBafl MecTaMH rĮo'
tipaaM /ļopol įI oKoJIo X{IįJIHIIļ MaccoBoe pacnpocTpaHeHl{e.
Po,ņ 6eapegen (Pimpinella L.) npeĮcTaBJieH s 3croĮ{flH ÄByį'Ifl BHÄaMI'Į,
įl3 KoTopblx 6' ķaungtotrņxogHü (P' saxifraga L.) ln"uaetcg o6bt.{ultM pac'
TeHĮzeM Ha cyXļ4X ltecroo6uraultnx (nyrax' aJlbBapax H T. l.), a 6, 6onķuroI? [P' maior (L.) Huds.] pac[pocTpaHeH pacceflHHo ĮĪpeIāMyņecTBeHHo
B MaTep}lKoscü ,ļacrį{ pecny6;ruxu Ha "IlecoJlylax' a TaKxe B JII,ĪcTBeHHbIx I,I
C]MeįĮaHHbĮx J'IeCax I't cpeÄļä KycTapHHKoo (puc. 50).
, Įrle po4a auuc (Anisum J. Gaertn.) B caĀax llHolĀa KyJIbTHBĮIpyeTcfl
KaK. [prĮHoe pacTeuįIe a. o6bIKHoBeggķtü (A. vulgare J. Gaertn.).
Cgltrl Lrõt tKHoseHrIag (Aegopoclirrrn podagraria L.), eĀ[HcT seĮļ}įHft
LpeĀCTaBHTeJļb poĀa' tirIapoKo paCIpoCTpaHeHa IĪo nceft pecny6illtNe, B oco'
6eIrHocru B įIIHpoKo,'lpICTBeHHbĪx i4 JIIrcTBeHHbIx JIeCaX, lĀe įIHoIĀa oõpasyet
cņ.lourHoft tIoKpoB' a TaK}Ke B KaĪļeCTBe copHflKa BoKpyņ x(HJII'IĮļļ H B caĀax.
nopyueünu,Po4 nopyueüuuķ (Sium L.) rrpe4craBJļeg oĀHI'IM BHĀoM

KOM U]HpOKO;'IHCTHIIM (S. ,Į'atifolium
,ĮįĪĪļHbIx BoĮoeivĮax u rro ux 6eperau.

t'')'

-

į{acTo Ītpol43pacTaļoņHM

Į4s po4a 6epyna (Berula Hoffm. ex Bess.)

B

pa3_

Ia3BecTeH oĀI]H cpaBHįį'

6. npnman [B. erecta (Huds.) Cov.], pacnpocTpaneH_
TeJIbHo pe4xnii BĮlĀ
ĮIafl iĪpeLĪMyIĮecTReHHo Ha ocTpoBe Caaperraaa, B MaTepļļKoņofi xe Ī{acTH
leppi4Topul1,1 BcTpeųaeTcrl peĀKo (puc. 56). B 3crouukĪ BĪļA HaXoĀIļT ceBep_
rIyĮo lpaHņrĮj/ cBoero pacfipocTpaHeHķfl. Bc,neĀcrslte ueģ.naronpugTHbĮx yc_
,lionnü CpeÄbl 6epy.rra cTpaĀaeT oT ĀeĪĮpeccnu (Įnerel oĪļeHr, peĀKo' ceMeHa
ric ruspesator).
K poay nopffiH}tK (Libanotis L.) s 3crouNļz oTuocĮ]l'cfl c4.14Īļ BrlF' Įļ. npoMe}KyToųHbIü (I-. intermedia Ęupr.)' paCilpocTpauenuufi rflaBHbIM
O6pa3oM e cenepuoü Į{acTįI TeppIrTopI4H I{ Ha saĪĪaĀHbĪx ocTpoBax Ha Kap6oHaņgltx noqBax (cyxo4o.rrluble Jlyra I{ JIecoJIyIa' KycTapHIlKH Ll T. Ā.).
oMeXHflPoĀ ouexuur (oenanihe L.) fipeĀcTaBūeH oĀHI,IM BHĀoM
įIacTo
B
BoĀoe}Iax
(L.)
Poir.],
BcTpeqaloųHMcn
KoM BoĀHbIna [o. aquatica
!I ĪIo Hx õeperau, pe)Ke Ha u36bIToįļHo-yBJļax}IeHHblx HLI3I-IlļHķtx 6o.norax'
B xa.ļecrse copHoro pacTelrxrl B caĀax, oropoĀax H no KparļM Āopor
pacfipocTpaHeH KoKoptlm'o6ltxltoņeHgķttž (Aethusa cynapium L.).
1a2

He po4a )KryH_KopeHl (Cnidium Cuss.) no Q.nope 3crogult BcTpeųaeTcn
__ x(lyH-KopeHb coMHrIrellgltü [C. dubium (Schkuhr) Thell.],
pacceqHHo pacflpocTpageHg.uü ĮĪpe}IMyIrĮecTBeHHo Ha cyxoÄoJļbHblx Jlyfax įl
ūecoJlyrax k cpeÄu KycTapHHKoB.
lupua TMĪĄ HoJIHcTHan (Selinum carviioli a L.), eĀLlHcTBeHHul.i npe4cra_
BHTeJļį, poĀa' BcTpeųaeTcfl ĮĮacTo, lJĪaBHbļM odpasou B MaTepHKoeoft ,ĪacrH
pecnyd.nurv Ha Jlyrax ļ4 ,ĪecoJļylax, a TaK)Ke Ha sa6ofloįleHHĪrĪx .[ylax
oÄļ.IH BHÄ

Ļl T. l\'

Po4 rupuonHnx (Conioselinum F. Fisch. ex Hoffm.) TaK)Ke IļpeĀcTaBJļeH oĀHIIM' cpaBHĪ.ITe.nlgo õo.lee peĀKHM BnĀo]vl
- lĪrpĪ{oBHHKoM BJIala_
JIIāUĮHIĮM [C' vaginatum (Spreng.) Thell.], [poH3pacTaĪOUļĪ.IM ToIbKo B Marepltxonotl qacT}t TeppIzTopĮ.IH B KycTapirHKax no 6eperam pel{ H ņ noiįueu_
Hbrx rrecax (puc. 64).
K poay r;{āToŲHHK (Ostericum. Hoffm') oTHocI;ITcrt oĀ}lH B'{Ā - u. õo.ņornķlž {o. palustre (Bess.) Bess.], paclrpocTpaneugni.i r{a rrp14MopcKLIx
l-I}faX 3anaĀHL'Ix ocTpoBoB v gafla!,ņoro no6epex<brr MaĪepuķosoä ųacTn,
a TaI{x{e B oKpecTHocTflx lop. Tapry s noi-iĮ,{e pexn 3rr.taiiurr.r (prc.66).
Po4 1y4nrax (Angelica L.) [peĀcTaBJIeH oĀHLlM BLIĀoilĪ
- ĀyĀH}rIroM
,,itecHbĪM (A. sylvestris L.), ĮxHpoKo pacĮĪpocTpaHeHHbIM Ha BJIažKHbļX
Jlyrax'
rĪn3ĪĮHHbIx 6o,rorax u s sa6oJļoųeHHbIx Įecax' no 6eperau peK H o3ep.
I4s po4a ÄfrilJlt' (Archangelica FIoffm.) s gcroHllį{ BcTpeĪ{aĪoTcfl ABa
BĻļp.a' I4g KoTopblx Ā. anTeĪļHblfi [A. officinalis (Moench) Hoffm.], peĀKo
KyJIhTI{BĮIpyeTcf B caĀax H ļ.lHol'Äa ĀĪ.lųaeT' a Ā. npa6pexnltfi [A. litoralis
(Fr.) C. A. Agardh] BcTpeĪļaeTcfl Ha MecTool:ara:nųnx HeĀaJįeKo oT Mopfl'
no 6eper'au peK' osep ĪĮ KaHaB, rtpIaĪIeM pex{e B įĮeHTpaIbIļoü vacru pecny6nuxw.

I4e po4a nrc6ucrox (Levisticunr Hill) Ky.rrbTIįBHpyeTcfl Jļ' anre.Inltü
(L. officinale Koch), oco6eggo r sana4uoü įļacTļ, pecrty6nul<w H Ha ocTpo_
oax. I,IHor4a ĀIaqael'.
Po4 ropuuHnx (Peucedanum. L.) npe4ctaBJleH ÄByMn BhĮaM}t' H3 KoTopblx r. ropHuü [P. oreoselinum (L.) Moench] flBJIfeTcfl peĀKLIM H BcTpe_
qaeTcfl MecTaMk ToJIbKo r Taprycxolr,t paüone (puc. 75) B cyx[x 6opax w
Ha Āpyr}Īx ilecqaHblx tvIecroo6uraHufx, a r. 6olornķIü [P. palustre (L.)
ÄĄoench] [Iļ4poKo pacnpocTpaHe}i Ha TpaBfHbIx 6oflotax, s ga6oJĮo.IeHHltx

flecax r no 6eperaM osep.
Į4a po4a yxpon (Anethum L.) urrpoxo KyJIbTHBHpyeTcf ts caĀax ,i Ha
oropoÄax y. naxyunü (A. graveolens L.), xoropuü LtnolĀa ĀuĪĮaeT.
Po4 uacrepHax (Pastinaca L.) ĪĪpeÄcTaBIeH ĀByMfl BHÄaMįI. flacrepuar
lįllķtiü (P' silvestris Gars.) MecTaMH ttrļ.IpoKo pacllpocTpaIįeH Ha 3aJIexHbIx
3eMJļflx, BoKpyr )KHJIIįų Ij HaceJleHI{bIX ĪIyHKTOB' Ha xoJiMaX' ųacTo KaK
copugK. Įpyroü BlĮÄ __ [aCTepFIaK noceņtroü (P. sativa L.) xynlruBl,IpyeTcfl
į{HorĀa KaK oBolrĮHoe pacTeHl4e.
K poay 6opuerux (Heracleum L.) s 3croHļaI.r oTuocflTcfl ÄBa BHĀa'
EopuĮenxx cn6upcruü (I-tr. sibiricum L.) uacro BcTpeįļaeTcfl Ha 6olee cyxl4x
JĪyrax ļļ neconyrax, cpeĀE KycTapHIļKoB I]o 6eperau peK, ĪĪo KpaflM
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Įopor H noJIeIä, a TaKxe Ha ūoJIoTļle }Ke.[e3uoü Ā,oporĮ. $opųernx ,IIeuaga
(H. Lehmaimianum Bunge) tlpoįI3pacTaer s lrl'rįsacKoM
įatoue n Caape
KaK oĀHĪļa,oe ļā3 ,pex{ueü xynlrypu. B caÄax ļį ,,ap*ax Ky.ņbTLIBHpyIoTcfl
H HeKoTopble ĀpylĮe nu4u 6oprrĮeBuKa.
K poay rJIaĀbIIIļ (Laserpitium L.) oraocrTcfl ÄBa nu4a. lna4bIĮIļ lxĮIpoķo.llucrgut? (L. latifoliLrm L.) BcTpeĮraeTcfl B 3anaÄHolŽ ,ļacrl{
TepplrTopĮrIr
įI Ha 3aIĪaĀHbĪx ocTpoBax (Caapervaa, Į{yxyirnaa) rra.Įyrax
ļd JIeCoJIyrax Ha
xapõouaruoü noqse (pzc. 87); l,,IaĀblĮil npyccxtlli (L. prutenicurn
L.)
peĀKIįM pacTeįIHeilI, paC,,pocTpaHeHHbĪĮ{ B oKpecTHocTflx
rop.
'įBJIfleTcfl
I'apry (no onyuxaįI JĮH.TBe,ĮIbĪx lI cMeII]aHH,IX JIecoB' cpeĀĮ.I
KycTapHLIKoB
H FIa HI'I3HHtlķlx 6olorax g noļžĮ,Ie peļ{Įr 3rlaažuru) (puc.
89) .
K poay MopKoBb (Daucus L.) oTIļocflTcfl TaK}I{e ĀBa BLĪĀa, lI3 KoTo_
phlx M' ļ'uKan (D. car'oia L.) pacrer Ha cyxoĀoJĮbHhlx
Jlyrax H JIecoJlyrax,
Hā āJIbBāpäx c 6onee r,riyõoroü nounoü, IIo KpaaĪvl no,ņetl ua
xap6ouaruoü
noĮIBe; MopKoBb IĪoceBHa'I [D. sativLrs (Į{offm.)
Roehl.] ĪĮII4poKo KyJIbTĮ{_

Bļ.IpyeTCfl KaK oBoųFĪoe H KopMoBoe pacTeHLIe.

Celr. KuanloBble

Cornaceae Dunlort.ļ

-

CemeItcrgo IpeĀCTaB,ĪeHo s 3croHLII.r TpeMfl poÄaļll'. I,ls po4a
ÄepeĮį
(chamaepericlyrnenum Graebn.) Ha
ceBepHoM no6epexre, Ha ceBepHbrx
ocTpotsax.. Il
ocTpone Xuüyiltaa Į,IecTaMLI BecbMa įIacTo BcTpeĪ]aeTcrl
Į,
-Hasuecicunr
rure4cxuü [C.
(L.) Graebn.], npoIispacTarouĮuü Ha aa6o,o.ļeuĮlblx JIylax I'i į'Īecoį'iylax, ua 6o,noTax H B 3a6ojĪoqeHHbĪx
cDcHoBbIx 'ņecax
(puc. 93).
Po4 clu4ttHa [Thelycr'ania (Durnort.) Fourr-.] flpeĀcTaBJIeH B oCHoBHoM
Tpeį'Ifl BHĀaMH. CņuĀuga KpoBaBoKpacHar [T. sanguinea (L.) Fourr..] oruocIĮTcrI K aBToxTo]ĪHotž cpnope 3croauu 14 pac[pocTpaHeHa s gailaĀtlolä qacrįt
pecltyõ.nuxr ļ.I ila 3aIIaĀHbIX ocTpoBaX, oqeįtb peĀKo Ha lole TeppLrTopHIĮ
(6eper peKĮ Kotžsa). KycrapļlI,IK pac']'eT ņ 6o,rlee pe4xocroüubĪx H
cBeT_
JIbĪx JIļlcTBerĪ.Hr,Ix ļ'ļ CMeIĮIaHHbIx,Įecax Iz Ha JIecoJļylax, a TaI{žKe
KyJIb,I,ĮlBĪ,lpyeTcf B ĪĪapKįĮx. CsuĀļiHa 6enag, [T. alba (L.) Poj.] urzpoKo KyJIbTHBĮļ_
pyeTcf B Iiaļ]Kax H caĀax ļ.I Į{HorĀa ÄuįIaeT; cB}lĀHHa oTIĪpbIcKoBaa
[T. sto_
lonifela (ÄĄir:hx.) Poj.] rax>x" ,.r..rnā ToJIbKo B KyJIbType.
o'{eHķ peĀKo Į(y,ĪĪbTįĮBupyeTcf KH3HJI uvxcķoiį (Cor.nus mas L.).

Ceu. XxnaoJrocrHi,re

-

Caprifoliaceae Juss.2

CeMeücrso ttpeÄcTaB.,teHo n npupo4uoü ģl,rope gctoguu

poĀaMH.

ųeTblpį,Ma

Į4a po4a 6ysnua (SanbLrcus I-.) įUupoKo pacnpocTpaHeHllblM HaTypa_
.ņl.tgoņaūuķtttt KycTapHIrKoM flBJIf eTcfl
KpacHafl vĪJĪIĄ Ī<kIcTVcTaH
(S. racemosa L.), KoToparĮ oĀHal(o Ha'ysnua
Īole pecnYõ,rnxu (Kapxca, fĮon_

į

2
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Cocraņu;ia C. Tanr,rc.

CocTaett,'ļa C. Tanlrc.

JtH), BcTpeųaffcb B cMeIIIaHHbĮx eJIoBbIx Jlecax, IpoflBJIrļeT npH3HaKH cnoH"
TaHHOro BI-{Āa. KycrapHlrx KyJIbTHBHpyeTcfl TaK)Ke , B HecKoJIbKLIx pa3Ho_
.BuĀHocTfx B napKax H caĀax. 6ysuņa qepHarl (S' nigra L.) ycfle|ņHo
Ky,ĪbTLIBI,ĪpyeTcfl s sanaÄHofi Ī{acTH TeppgTopĮrņ, ocoģeuuo Ha ocTpoBe
Caapeuaa, B ycJĪoBgflx 6o.nee MflrKoņo MopcKolo KflHMaTa. Eyeuua TpaBflHįĪcTafl (S. ebulus L.) usoecrHa To.ņbKo c oĀHoro ļ\{ecToHaxoxĀeHlįfl (nrcxaflpBe), rĀe pacTeT KaK oĀLļqaloe H3 KylbTypbĪ (pxc. l00).
PoÄ ķanuga (Viburnum L.) npe1craBJleH oĀHHM aBToxTo}IHbIM BlIÄoM .xa.nuuoü oģlIķHosenuoft (V. opulus L.), pacnpocTpaHeHHoü Ha .neco.nyrax,
ii uļ{poKoJIĮlcTBeHHbIx įI cŅIelUaHHbIx e,ņoBr,Ix Jlecax H IĪo 6eperaM BoĀoeMoB'
LIacro KylbTllBĮrpyeTca i. roseum (L') Hegi. B xynlrype paclpocTpaHeHbI
KaūLĮHa ropĮ-oBĮįHa (V. lar-rtana L.) rl 4pyrlie BĪ'IĀbĪ.
K aBToxToHHoü Qnope oTHocxĪcfl npeĀcTaBflTeJļI] poÄa JtI{HHef
llinnaea Gron. ex L.) * rI. ceBepnar (L. borealis L.), paccenrlHo H MecTaMH ilacTo pacflpocTpaueHHaf B xBoüIlL'ĪX' oco6eHHo eJIoBbIx' Jlecax.
K po,ņy xaMo"IIocTL (Lonicera L') oruocarcg ĀBa aBToxToHHbIX Bļ{Āa,
įI3 KoTopbļx x. 6alrltücxaa (L. baltica Poj.) ncrpeqaeTcrl s trlarepzroroü
LĮacTk7 TeppzToplįil Ha sa6onaųI{BaĪoų14xcfl JlecoJlytax, Ha HH3LIHHbIx 6o,roTax Iį s sa6oIo,{eHļIbĪX Jlecax Ha ĮĪoįĮBax, 6onee HJIĮ.I MeHee 6oraņķIx ugņecrln (puc. l0B), a )K. o6bIKHoBeHHafl (L. xylosieum L.) -_B ĮlIHpoKoJIHcT_
BeHHbIx H cMe[ļaHHbIX eJIoBbĪx JĪecax' TaK}Ke Ha 6o;iee cyXHX JlecoJlyrax.
ĮUupoxo KyJIbTHBĮIpyloTcfl }KĮĮMoJĮocTb TaTapcKafl (L. tatarica L.), x' ay_
ulI,ICTaf (L. caprifolium L.)' pexe Įl Āpyrįie rr'r4lr (L. periclymenum L.,
L. alpigena L., L. Albertii Reg. Į Āp.).
Į{e npe4crasĮ{reneü Āpyrux poÄoB įļacTO KyJĮbTįrBHpyIoTcfl Symphoric.arpos albus (L.) Blake var. laevigatus (Feln.) Blake, pexe Kolkwitzia
alnabi1is Graebn., Diēļ'viļla sessi1ifoļia Buckl', Weigela japonica Thunb.
Cerrn. MapeHoBble

-

Rubiaceae Juss.ļ

CeMeücrso MapeHoBble npeĀcTaBJIeHo s 3cro}į}IįI TpeMn poÄaMH H ItrIT_
HaĮ,ĮaTbIo Bį{ĀaMH, LI3 KoTopbĮx K aBToxToHHoü ģ.nope oĪHocrlTcrl ĀBa poÄa
įI ĀBeHaĀļļaTb BHĀOB'
llpe4cranuTe"ĪIb poĀa }KepapĀ}r:,{ (Sherardia L.) - x(, tIoJIeBaf (S. arvensis L.) an.rrxercfl peÄKIaM 3aHoCHbIM pacTeHļ'IeM.
Pog xcmenuux (Asperulla L.) ĪĪpeÄcTaB,ņeH ĪļeTbĪpbMrl BIāÄaMĮ'l. flcltegHttx 4yurucruü (A. odorata L.) [poĮ{3pacTaeT B TeHI'IcTbIx mIzpoKoJIHcTBeHHbIx U cMeįĮJaHHbIx eJIoBbIx JIecax' pexe Įra JIecoJlylax IĪoĀ KycTapI-II4_
KaMLl' o6pasya qacTo 3apoc.nN. flctr,leHuux posoearufi (A. cynanchica Į,.)
įI3BeCTeH TojibKO c oĀHoro MeC1oHaxoN(ĀeHįL n Ķlple (Plltrenacxltü paft'
oH), l4e pacTeT KaK oĀuĮ1aJloe H3 Ky,ĪļbTypbļ. Ųacri;u BLįĀgļ\I B CeBepo_
sanaÄHoü ųacTH TeppI.ITopHH H Ha 3aĪIaĀHr,IX ocTpoBax flBJIfleTcrt ,IcMeHHIlK
KpacHJIį,HbIü (A. tinctoria L.), pacnpocTpaįIeHHį'Iü Ha alķeapax įI C)'Xo'
,ļĮoJIr,HbIx JIyIax' B aJĮbBapHbļx cocHflļ(ax, ilo KpaflŅI Āopor u no,ņetl H T'.Į,.;
l Cocraslļfla C.
45 r']esti

NSV fļoora

Ta.ņrtc.
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pex{e Br.r/ļ BcTpeųaeTc, B cMe}I(HĮ,lx paüoHax' flcmettHl.tx npupyueürrufi (A.
rivalis Sibth. et Smith) BcTpeĮIaeTcfl rulaBHbĪM o6pasorrl Ha BocToKe TeppLI*
]'opHH (no 6eperaivt a s noüĪ\,Īax peK, IIo KpagM KaHaB' Ha peĪ{HIrIx ocTpoBax.
ll r. l.), oTKyĀa ĪIpoHHK H B IļeHTpaJIbHyIo qacTb pecflylnuxu. Br.ra s gc_

ToHHH npoH3pacTaeT Ha ceBepo_3anaĀHoü rpaHuqe cBoero
cTpaHeriHfi.

K poay

noĀMapeHHur (Galium

L.) orHocxrcq l0

o6ųero pacnpo_

aBToxToHļ:IbIX BHĮoB:

Q.nopu 3crountl. flo4uapeHuHK TpexųBerxoBuü (G. triflorum

Michx.) flBJĪrIeTcf cpaBHĮ'ITeJIbHo peÄKHM pacTeHHeM ij BcTpeĪ{aeTc' rJIaBHbĪm o6pasou'
B ChIpbIx a sa6o.noųeggux cMeIIāHHbIx eJloBblx ,flecax ceBepo-BocTor{ĮIoü
qacTĮ'I pecny6nHxa (p,c. l23).
IIoaruapeHHLIK I1enrnü (G. aparine L.) n.
n, 'ņox,uü (G. spurium L.) _ uĮpoKo pac[pocTpaHeHI{bIe copHrKH'
ĪĪpH_
'reĪu G. aparine L. ncrpeuaeTcfl I,I B l{ycTapHIiĪ(ax no 6eperam peK I{ I{aJįecoJlyrax. lloĀuapeuHnx 6onorHuü (G. paiustre L.) norcemecTHo BcTpe_
įIaeTcrI Ha clžipblx fl}lāX, ua 6o.ņorax
N e sa6oĮoĪĮeHHbĪx Jlecax' no 6eperau
IJoĀoeMoB' R KaHaBax kl T' l,. o6HrĮHHĮ{ ģo.ņoņltlt1,t pacTeHI{eM
ĪĪoĀMapeHHux ronggoü (G. uliginosum L').
'BJlfleTcfi.
K peĀķuu pacTeHĮIflM oTHocIļTcq"
noĀMapegHnx Pynpexra (G. Ruprechtii Pob.)' rļpolr3pacTarcųuii
Ha ropģx_
I{I4cTblx ĮļoĪļBax (pac' l30). floarraapeHHĮrK 6opea,rlnuü (G. boreale
L.}
tloBceMecTHo pacnpocTpaHeH Ha cyxoĀoJlbHbĪx H yMepeHHo yBJĪa)KHeHHbĪxl-l}Iāx H JlecoĮyrax' Ha aĮbBapax' no JIecHbIM onyIüKaM H
ĀoporaM, cpeĀĪ{
KycTapIlHKoB H .l. 4. Ųacruu BHĀoM s sana4uoft (rxnrcuan u ocrpona) ra
cenepuoü įIaCTflx 3croHul.t flBJIfleTcf floĀMapeHHHK HacTorlquü (G. VēfįtlĪĪ:
L')

'

npoļĮ3pacTarcųnü I'Īa

cyxux uecņoo6tlr'aHugx (cyxo1ņo"llHue Jlyra'

aJlr,tsapbl' a,ĪLBapHbĪe cocl{rKļ.l' ĀIoHbĪ ņ 1. Ā.); BCTpeĪļaeTcrI paccefHHo B|
.ūpyrįļx Į{acTflX pecny6.nuxu. lloĀrvrapeHHHK įIflrKHü (G. mollugo L.) pac_
llpoCTpaHeH IIotsceMecTHo (.nyra, .ņecoJIyra; aflr,BapbĪ' ,,1eca, Kpafl Āopor

x r. Ä.). lioĀtuapenHaK KpecToo6pasHuli [G. crrrciata (L.) Scop.]
Xoe IraTVpaJrļ4sOBaHHoe pacTeHHe.

-

peĀ-

Ceu. BanepnaHoBble *_ Valerianaceae DC.ļ
CeMeücrgo BaJIepHaHoBltx ņ 3ctogcķoü CCP flpeĀcTaBreHo ĀByMfl po-ĀäMIl -_- BaJĪep}įaHedĪJIa L BaJlepuaua. K poĀy Ba,'ĪepLĮaņeJĪna (Valerianella
Mill.) orrrocflTcfl ĀBa BIrĀa' B. sy6uaran [V. dentata (L.) Poll.] H B. KoJIoct(oBaf [V. locusta (L.) Betcke], xoroplte ĪĪpol43pacTaIoT Ha 3anaĀHblx ocTposax 9croļ{įrH; [epBafl LI3 HIįx uaü4eHa ToJIbKo n aana4Hoü'Ī{acTh ocTpoBa
Caapeuaa (puc. l37)' BTopaf H Ha Āpyrux ocTpoBax u n 6eperosoü noĮoce
MaTepI'IKoBoü qacrĮĮ pecny6.nnxu (pNc. l39) . a6a nl,tĻa OĀHOJĪeTHHKH' B oc_
lloBHoM noĮeBble copH'KLl, Ho BaJIepHaHeJĪJIa KoJIocKoBafl pacTeT TaKxe

ĪvIopcKoMy no6epexlrc.

rĮo,

Po4 na.nepuaua (\raleriana L.) npeĀcTatsIeH qeTblpr,iūrr 6nueķlll,I'l4 BLĪĀaMLI, IĮ3 KoTopblx B. į'IeKapcTBeHHaf HĮH aĪITeqHaa (V. officinalis L.) -_ nu4_
Heo6lt'{attno no.rrnuopģlrr:a-ft. kls BHyTpI,IBHĀoBbIx TaKcoHoņ :roü BāJĪ€pHāIIbI;

ņ 3croHnu BcTpeĮļaIOTcg TpĮ{
ļ Coctasįa K' 3üxsalla.
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pa3HoBļ{ĀHocTĮ.I, H3 HI,Ix oĀHa,

var.

estonica,

(Nenj.) Ķ. Eichw., onllcaHa tto 3cToHcKļļM 3K3eMIĪJļflpąM. o pacnpocrpane(V. sambucifolia Mik.'fil. : V. excelsa Poir.)
Ba.nepnaua
ĮtaJlo ĀanHux.
coJIeBan (V. salina Pleij.) pacTeT no MopcKouy no6epexlrc. Ba.nepnaHa ųeJIbHoJIHcTHag (V. baltica Pleij. : V. offioqeHb peĀKafl, BĪĪepBbIe uaü4enuaR
cinalis d. integrifolia Led.)
Ą. A. Eynre s Aõlg (r Ioro_3anaĀgoü 3ctouuu)

HHH BaJIepļ{&HbI BbICoKoü

_

Ceu. BopcnHxonue

Dipsacaceae Juss.ļ

CeMeiįcrso BopcfHKoBbIx įĪpeĀcTaBleuo Bo Qnope 9crogua TpeMfl poÄaMįr H TpeM' BHĀaMH.

I4s po4a KopocTaBHIįr< (Knautia L.) rcrpeuaeTcfl oĀįlH BļlĀ _ K. noJle(L.) Th. Coult.], noBceMecTuo pac[pocTpaueunnü Ha cyxoĀoJIbHbIx Jlyrax u lecoJlyrax' Ha aJļbBapax c 6onee r.rrydoxoü noĪļBoü, Ha
3aJIexHbIx 3eMlflx H IIo xpaflM Āopor u noneü.
K poay cHBeįļ (Succisa Neck.) oTHocHTcf TaKxe ToJIbKo oĀIiH BHĀ _'
c. .lyronoü (S. pratensis Moench), ilļ]ĮpoKo pacnpocTpaHegultü Ha cblpbĪx
sa6oĮaqzņarcņüxcfl nyrax u lecoJlyrax, Ha Hrį3unIrux 6o.noTax H s ga6onoIi [K. arvensis

JIoųeHHblx JIecax.

Į4s po4a cxa6uosa (Scabiosa I-.} ncrpeuae'ļ'cfl oÄlIH BHÄ __ c. roly6unan
(S. columbaria L.)' pacnpocTpaHeHHafl lla 3anaĀHblx ocTpoBax (Caapeuaa,
XIafiyuaa, BoptvIcll, Bu.nlcanĀu n aP.) Ha cyxoĀoJlr,Hblx Jlyrax, aJlbBapax'
įIa 3aJIexHhIx yroĀHgx' TaKxe Ha necįļaHblx tlycToųaxi BH/ļ RcTpeųaeTcfl
peĀKo ü Ha Cņsepo-3anage MāTepI4KoBoü qactN pecrry6nuxu (puc, I47).
Hexoropue BHĀII poĀa cķa6uosa KyJIbTHBĮtpyIoTcff B ĶaųecTBe ]ĮeKOpaTHB_

ultx pacreuuü"

Cer'l" A,q,oķcoBHe

*- Adoxaceae J. G.

Agardh2

3ro ceueücTBo B aBToxToHHoft Q.rrope pecny6lttxu
cofi uycxycuož (Adoxa moschateļlina L.) ' pacceflIlĮļo
TeHHcTl,Īx cMeĮJaHHblx efloBblx Jļecax' s noüįįeuHnx Iļ

npeĀc'raBJleHo aĀor_
pacfipocTparreHtrojį s
Iļ{cTBeHHhIx Jlecax H

Ha Jrecoryrax (nog rycrapHuxauu).

Ceu. ĶnprasoHoBble

_*" Aristolochiaceae Juss.3

CeMeficrso npeĀcTaBJIeHo s 3croĮr Vu ;1ByMn poĀaMų. Hs poÄa KoIĪbITeHb
(Asarunr Į,.) BcTpeįlaeTc'| oAv1H 4ltxopacryuuü BI,IĀ __ x. enponeücxufi
(A. europaeum L,.), MecTaMļ.I pac[pocTpaHeuHltü B JIļācTBeHHbIx I{ cMerĪIaHĪIbIx jĪecax, Įna npegcraBgTeĮfl poĀa KHpKaaon (Aristolochia L.) .- K. JIo_
Mol]ocoBLIĀHuü (A. cļematitis L.) u K. KpynHo,llucruuü (A. durior Hill)
ItĪlTpoĀyIļHpoBaI{bI B KaįIeCTBe ÄeKopaTHBHbIx pacTeHHĒ. oHu BcTpeųaĪoTcl
eĀ[įIIltĪ{HbIMĮ, 3K3eMnJrflpaįĪH B HeKoTophlx IIapKax H caĀax'

l
z

CocrasuJļa C. Talrrc,
Cocraelrūa C. Ta.nlrc.
3 Coctaņa.ra .IĪ. Bu.lt,gcoo.
45i
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r:

Ceu. EepesoBbre -* Betulaceae S. F, Gray

į

Cerņeücrņo depesooux [peĀcTaBJIeHo B aBToxrogHoü rį"nope 3cronun
'TpeMĪ poĀaMįI: JĪeųLIHa (Corylus L.),6epesa (Betula L.)
u onlxa (Alnus

J. Gaertn.), IĮpeĀcTaBHTeĮl{ poĀoB;rpa6 (Carpintrs L.) H xlre.lerpa6 {ostrya
Scop.) BbIpaņļ.IBaI.oTcfl B KyJIbType.
,neuĮHĮ{a o6uxnoseHuan (C. avellana L.) pacnpocTpaHega no lceü rep_
'pļĄTopl.rįl' Ho rJIaBHbIM oõpaso*l s sanaĀuoį u cenepuotl įIacTqX pecuy6.nuxu
.įI Ha 3a[aÄHbĪx ocTpoBax' rĀe MecTaMH odpasyer sapocJll{ Ha õorarcü
'pi3BecTblo noĮĪBe. B KaĪ{ecTBe
ĀeKopaTIįBHbIx BHÄoB Ky.rIITI{BHpyĪoTcfli
,C..americana Marsh., C. coļurna 1. n
ĀP.
Į4s po4a rpa6 (Carpinus L.) B rĪapKax u r yue6gux Ko,,IJleKįļHfx KyJIb_
]THBIĮpyeTcg r. oõHxHoseuguü (C. betulus L.), xoropltü nno4ouocHT B ycno,RHqx 9croHHĮ,I' Ho ÄepxHTcfl oõHr{Ho B BHĀe KycTapHIįKa. or{eHķ peĀKo
lKyJIbTLĮBLIpyeTcff xMeJlerpa6 ezpruucxttü (u.llu auepuxarrcxr,rü) _- ostrya
lvirginiana (Mi1Į.) v/illd.
Po4 6epesa (Betula L') oxnaruBaeT ųeTr,Ipe BI{Äa' Iį3 KoTopblx 6. 6opo-rĮaBĪ{aTafl (B. pendula Roth) g 6. nyultcrar (B. pr-rbescens Ehrh.) runpoxo
pacĪĪpocTpaHeHlrI MHotI{mu ģopuauu no sceü TeppHTopH}l, a 6. HH3Kax (B"
humiļ,is Schrank) w 6. xapnwKoBaf (B. nana L.) npouspacTaloT Ha cooT_
]BeTCTByIoųltx uecroo6:,1.TaHV'Įx rJĪaBHbĪM o6pasona n uarepuronofi qacTįl
TeppHTop}IU. orĀe,neuuafl oT B. humilis depesa MHp3LlHoJIHcTIįafl (B. myr_
sinoides Tausch) H cBf3aHHag c Heft nepexoĀHblMn [pH3HaKaMIį' BcTpe_
įļaeTcfl t{ s 3croHļ.įĪĮ' Ho pacnpocTpaHeulae ee B pecūyõ.nuxe rpe6yer eųe
yToĮĪHeHI.rf. B 4aHuoü pa6ore o6a sĮal,a paccMaTplįBaĮoTcfl BMecTe. B uap_
Kax Į.į x{IĮBbIx KoJIJIeI(ųHflX BbĮpaų}ĪBaĮoTcrl HeKoTopbļe IĮHTpoļyų[poBaHHbĪe
r:H4u 6epesbl' KaK rranp. õ. BHIĪIHeBaff (B. lenta L.), 6.žKeJITafl (B. lutea
&lichx' fiļ.)' 6. õyuaxual (B. papyrifera Marsh.) N pexe Āpyrue BHĀbI.
liepesa crpoünar (B. concinna Gunnarss.)' npnee4eHHafl tso @nope Jlegng_
rpa4croü o6,nacņu (l957, II), r 3cņoucxoü CCP ge o6HapyNtena.
Po4 onlxa (Alnus J. Gaertn.) ūpeÄcTaB!'IeH ĀByNIf cIĪoHTaHHbIM1Ą, IJļv!poKo pacnpocTpauenHlĪMĻI BV4aMn ._ o.ltķxoiį xleüķoiį [A. glutinosa (L.)
J. Gaertn.] u'onlxotä cepoft [A. incana (L.) Moench]. CpanxuTeJIbHO peÄKO
(rra ocTpoBe Xuliyruaa) BcTpeį{aeTcl ru6pz4Hufi BIļĀ A. Į pubescens
Tausch (A. glutinosa)(A. incana). B xynlrype Iļ3BecTHbl o.ĮĪ,xa 3e.,IeHarI
[A' viridis (Chaix) DC.ļ u o,. Kpacnafl (Ą. rLrbra Bcrng.).
Cevr. Ėyxorble _-- Fagaceae Dumort.2

Cemeücrro 6yxonltx ūpeĀcTaBJIeHo s 9ctoHįII.t ĀByMrr poÄaMI.t: ry6
iQuercus L.) u õyx (Fagus L.). ĮuxopacTyIIĮLįM BIļĀoM ,ĮBJlfleTcfl ToJIbKo
ly6 ueperrr,larliü (Quercus robur [,.), BcTpeqaļoųuficl ts JIecax Ha ĮĪJIoĀo-

l Cocr:aņn.na C. Tanltc.
2 Cocrasnna A. Ka.naa
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poÄHblx noqBax iĮ Ha JlecoJlyraĮ IJIaBH],IM O6pa3oM B 3anaĀHoü u ceBepHofr
įĮacTqx 3ctoHlllz. flsnĀetcfl. TaK}I{e HenrcõĮeHHbIM ĀeKopaTĮIBHbĪM ĀepeBÕM
įļ napKax. I4e uHrpo4ylļ]ļpoBaHHblx BLIÄoB gaudo.lee ĪĮacTo BcTpeuaetcl 4y6
xpacHuü (Q. rubra L.). oueHl peÄKo BcTpeĮļaĪoTcfl B caĀax u uapxax 71y6,
cķanlHlu? [Q. petraea (Matt.) Liebl.], Ā. KpyIlHorr.ito4ttuü (Q. macrocarpa
Michx.) ĻI Ā. MoItIoJļķcNufi (Q. nrongolica F. trisch. ex Turcz.).
I4a poga 6yx n napKax paCTeT 6. necuoü (Fagus sylvatica L.).

Ceu' BocxoBHļįKoBHe

_-

Myricaceae S. F'. Grayļ

CeMeücteo npeĀcTaBJIeHo B lĪpapo4uorĮ Qnope 3cronun oĀHHM poĀoM
BocKoBHHĮa (Myrica L.) N oaHIlM BLlÄoM -- s' o6HxHoBeI{Harļ unlt 6onor-

Hafl (M" gale L.). oua

Į

flBJIfleTCrI xapaKTepHoü

Āng

3anaĀHo-3cToHcKHx

ea6oloqeHnblx JlecoJlyrol. Ųepes pecny6nnKy ilpoxoĀlļT BoCToļIHafi
rpanlļĮa pacnpocTpaHeHĮ{f ou4a (puc. l77 w l7B).

õo.lor

Cervr. OpexoBbre

-- Juglandaceae Kunth

2

B asroxroHuoft Qlope 3crorrun sHĀH ceMeücTBa He IIpeÄcTaBJļeHį,I.
ĮĮs po4a ūanĪĄHa (Fterocarya Kunth) n pecny6.rrrzKy HHTpoĀyIļHpoBaHry
3 ul4a. B 4eropaluRHblx IļeJIflx BbĪpaĪĪĮHBaIoTcfl Jļanlrna I(pbIJIoI]JIoĀHafl
[P. fraxinifolia (Lam.) Spach] H d'r. cyMaxorrucrnan (P. rhoifolia Sieb. et

Zucc.), KoTopble ņ He6olnuroM KoJILIqecTse oco6eü ĪĪpeĀcTaBleHbl B HeKoTopblx IIapKax' caĮax }I ÄeHĀpapĮ,Ifx.
flpe4craaureJIļ.I poĀa opex (Juglans L.) r pecny'õnuKe HcIIoJIb3yIoTcn
TaK}Ke B KaųecTBe ĀeKopaTHBHbIx ĀepeBbeB. Hau6o.ņee pacĮĮpocTpaHeH
c,pex cepliii (J. cinerea L.), npuuepHo BÄBoe MeHhIĪIe
- o. NįaH}rų>Nypcxllii
(J. mandschurica lĄax.). CpanHurelbHo peĀKo BcTpeĪļaeTcfl opex rpeųxuft
(J' regia L.)' [u]IoĮoHoCfĮIĮĮ{e 3'K3eļvlflJiflpbI KoToporo IrMeļoTcrl JIIĮItļb Ha
ocrpoBe Caapeuaa. Ocrarlsrte 5 au4on (J. cordiformis Max., J. nigra L.,.
.I. rupestris Engelm., J. Sieboldiana Max., J. stenocarpa Max.) ĪĪpeĀcTaB''ņeHįiĪ JltrIIIb eĀHHHĮJHbĪM I,I 9K3eM nJIfl

Cenr. Mac;lnHHbre

--

p

aMIļ.

Oleaceae Hoffmanns. et l-ink3

He sņoro ceįņefictsa aBToXToHHbIM Āilq 3croguu flBJtgėTcfl ToJlbKo flceHh
o6ķxgoregHuü (Fraxinus excelsior L.). PacnpocrpaHeH rJIaBHbĪM o6pasom
s }oxHoļi ųacrll 3croHHH' B tr,teglureü Mepe TaK}Ke B 3anaĀHblx H CeBepHbIĮ
paüoHax. llpoHapacraeT B cMeII]aHnbļx ,Īecax Ī.I Ha JIyfax, q}ļcTbĪe Hacax4eHurt oģpasyet oĪļeHb peĀKo. flpe4nouuraeT ĪįJloĀopoĀHbre' BJļa)KHbte'ĪĪoĮlBbI, Ho He[JIoxo pacrer u Ha 6o.nee c)/xttx, Ho 6oraT ux L]3Becrb]o H ryMyCocraslļua M. Kacķ.
Cocrägu,ņ
Cocraņu'ņ

A. fļaüserļļ,.

Ā

flaįrseĮs
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coM yįļacTKax. į{acIO BcTpeųaeTcrl B napKax H caĀax. Įocraraer BbIcD,IbĮ
Ąo 30 M Ii ĀHaMeTpa cTBoJIa 4o l,B tvt.VIs LįHTpoÄyņHpoBaHHbĮX BĪļĀoB flceHrI
ruagdonee pacĮĪpocTpaHe, rI. negc,nlņaucķttfi (F. pennsylvanica
Marsh.),
xoropllü e pecny6nuKe ųeHįITcfl He 'IoJIbKo KaI{ ĀeKopaTįIBHafl' Ho LI KaK
rIepcĮIeKTfiBHafl ÄJIR JIecHoIo xoggücrsa [opoĀa. B oseūeHeĮIHI,I
įIcnoJĮb3yIoTcfl TaKxe flceHb nauųeruuft (F. lanceolata Borkh.) H fl. MaHbqxypcr<r.rft
(Ir. mandschurica Rupr.). ocņa.nlgķte 6 nugon n pecnyõ"rrnKe
noKa peÄKH.
Į'Ie upe4craeareneü poĀa
(Forsythi;
vaīll) B caÄoBo-[apKDQopcl4uun
BbĪx Ioca/ļKrļX pecnv6.ņuķn 6onee ųacTo BcTpeųaĪoTcr
Q. ceucanųar [F
Suspensa {ThLrnb.) Vahl] u ģ. cpe4unx (F.
Įintermeairi zab.;. Tpra nraaa
(F. europaea Deg' et Baicļ., F. ovata Nakai, F. virirlissima l-indl-) np"acTaBJIėHbĮ jIļ{ļĮĮb €ĀHHHųI{Ī,IMLl

9K3eMnJIflpaMH.

Į4g poaa c,,peHl (Syringa L.) n gcroHlllo HHTpoÄytĮHpoBaHo 12 rn4or..
ĮĄg uux cĮrpel{b o6tIx*oseH*ag (S. vulģaris L.) nn.na.rįo u pecny6.itnxe
caMLĪM noūyĮflpĮIbIM ÄeKopaTįIBHbIM KycTapHHKoM H BcTpeqae.Į,cfl noBce_
į{ecTHo; HHorĀa ĀĮĮIaeT. B napxax į caĀax üĮļpoKo pacĮĪpocTpaHeHa
TaKxe
cHpeHb BeHrepcKafl (S. Josikaea Jacq. fil.), cparuĮ.ITeJIbFĪo ųacTo

KyJlbTH-

c. MoxnaTar (S. villosa Vahl), c. BonnQa (S. Wolfii Schneid.)
lt c. xuraäcran (S.!chinensis Willd.). Į4e ocra"'rbuux, 6o.nee peĀKįrx BĮ{_
/ĮoB oTHocHTeJIbHo ĮIalĮe BcTpeĮIaeTcfl cĪ4peHb nOHLĪKJIafl (S. reflexa
įtüpyloTcrl

Schneid.).

Po4 rpecrlyH (Ligustrina Rupr.) n pecny6.nnxe lpeįcran.rteH 2 nu4alI3 KoTopblx B napKax H caĀax qaųe KyūbTI'ĪBHpyeTcfl r. auypcxnft
(L. amurensis Rupr.). Tpecxyu nexugcxuü (Į,. pekinensis Ęupr.) ,.rpu-

ļ\'IH'

ųaeTcg ol{eHb peÄKo.

PoÄ 6aproqilHa (Ligustrum L.) npe4crasneH 3 BIĮÄaMa, ļĮ3 KoTophIx

B

KaqecTBe ĀeKopaTļ.ItsHoro KycTapHĮ.IKa cpaBHįĪTeJIbHo ųacTo BblpaįįĮaBaeTcfl

6. o6nķgoneHnafl (L. vulgare L.), pe4xo 6. rynonucrnaa (L' obtusifolium
Sieb. et Zucc.) H 6. xoxķafr4uHcrax (L. yez.oėnse Nakai).
Cerra. l_opeuaBKoBbĮe

_* Gentianaceae Juss.ļ

B asroxroHrrorl ģnope 9croguH ceMeficrso oxBaTbIBaeT TpH poĀa' K poay
3oJloToTblcflutlux (Centaurium Gil.) orHocflTcfl TpH ĀLlKopacTyĮIĮįlx BHĀa' LI3

KoTopblx 3. KpacLIBbIü [c. pulchellum' (Fr.) Druce] u 3. o6HķHoseįįĮrilü
(C. vulgare Rafn) pacnpocTpaHeHbl no MopcKoruy no6epexblo 3anaÄHblx
ocTpoBoB H sanaĀHoü MaTepHKOBofi ųacrn pecnyõnuxn; Ha ceBepHoM no6epexle BcTpeqagl'cn peĀKol. oco6eņuo 3. KpacnBblft' 3o,norotblcflllHuK SoHru,,Hü (C. minus Moench) pacnpocTpa,e, pacceffHHo no nceft reppr.r_
TopHH (ua salexubĪx eeMJlflx, n, nrarärĮĮax' oKoJIo Āopor, B KycTapHI{Kax
tt r. Ā.)
Po4 ropeuarxa (Gentiana L.) npeĀcTaBJĮeH ūgTblo ĀHKopacTyųHMIĮ BH.ĮaMĪ.l. lopeuarra JleloųHafl (G. pneumonanthe L.) pacnpocTpaHeHa rd,Iag_
Hum o6paeoM Ha BocToKe MaTepI,IKoBoft
'Įacru pecuyd"nzxH (pnc. 200) Įn

į
7t0

Cocrasuaa C. 'fallr.c"

pacTeT 'p'accer{Hno Ha BJIa)KHIIX

Jlylax'

Hļl3IlHHbįx õo.norax n

a 6onee

pe4-

flsĮqer'cR
llopeuanxa xpecroo6paeuaa (G. cruciata
repuxonoü Į{acTįI 3crounn Ha cyxux uecroo6urauuxx (rra cyxoÄoJIbįIbIX JIJ*_
.rax' rpgĀax, no KpaflIvr Āopor n r. a.). Ha nparr,topcKl{x Jlyrax' s ocodeHHo_
,cTI4 .I{a ocTpoBax. BcTpeĮļaeTcfl ropeqatsKa TonflHafl (G. uliginosa Willd.)'
a r. fl3bĮĮlKonaa (G. lingrrlata C. A. AgardĮr) u l. [asylilriax (G. amarella
L. s. str.) pacrlpocTpaĮfeHbl Ha JIylaX I{ JIecoJIytaX, Ha nacT6lįņax,3aJte)Įiriblx 3eMlflx ĮĪ tlo Kpa'IM Įopor pacceflHHo no sceĮ? Teppļ4TopHH.
K poay cBepųĮfl (Srnreriia L.) o'lHocI,įTcrl ToIbKo oĀIaH cpaBHļiTe,Ībno
iFeĀKHü ĀHKopacTylĮuü ņrzÄ *-_ c. MįļofoJle'lFIrIfl (S. perennis L.), pacceflHHo
,pacflpocTpaueuHafl Ha Įore u Ha }ļocToKe Ma'I'epHKosoü ųacrĮ-r pecny6"luru
'(ua eado.rroĮIegHblx JĮYlaX H įIr.l3HHHbIx õorrorax) {puc. 207) '
KocToIžHbIx JIHCTBeHHbIX Jlecax.

cpaBHHTeJIbHo peĀKI.rM pacTeĮIĮieM.
L.) ncrpeuaeTcrĮ pacceflĮ-IHo L} Ma-

Ceu. BaxtoBhre . Menyanthaceae Dumort.r
Cet{eücreo flpeĮcl'aBJleHo TojIbKo oÄĮlHįI aBToxToHHbIļ\{ tsļlÄoM ._- nax_
loü rpexnnctgņü (Menyanthes trifoliata Į..), pacryueü nosceMecTHo Ha
cooTBeTcTByIoUļHx uecņoo6uraHprgx {Hu:NHuue lį ĮĪepexoĀrIbĮe õoloņa'
6o.norucrķte jiecä' BoÄoeMbĪ)
.

Cena. Kyrpogble

-- Apocynaceae

.lįtss.:ļ

CeĮ{eücrso IIpeÄcTaBĮeHo oĀHHM poĀoŅI __ 6apnI-rHrorlr (Vinca L.). 5ap.EHHoK tua.nltii (\,r. nrinor L.) xynltuBllpyeTcrĮ c ÄaBHHx BpeI\{eH R fiapKax,
.CaĀax I{ Ha KJlaĀ6nuļax. Ųacro ĀHtIaeT.
Cer'l. JlacroBHeBble *_ ,Ąsclepiadaceae
Į''1s celvleficrsa ,ilacToBHeBbtx

oĀHH BHĀ *-

R. Brownlļ

e 3croHcxoii CCP

BcTpeĪļaeTcrI ToJIbKo

leKapcTgeHnliü [Antitoxicunr officinale (Moenctr)
Ē)ob. ': Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers..į, įļpHToM ToJIbI{o B sanaAįIoi:l
qacTx: Ha a.ņbBapax o. CaapeMaa' ĮIa 6eperoaltx BaJIax' n fĮyxry B IIļHpo_
KoJIHcTBeHHoM .ĪĪecy FIa coflHeI{HbIX MecTaX (pNc. 2ll). Bna HMMHrpIļpoBa,,I
K HaM c 3anaĀa (uepea Īoro-Bocrouuym ĮUneųrn), npn6uB BeporĮTHo ToJIbro n cy66opeaJlbHoM nepno/ļe,
JIacToBeHrJ

Cerrl. Br,mHKoBįle

-

Convolvulaceae Juss.a

Į{s po4oe Bbxl}loĶ {Convolvulus L.) n nogoü (Calystegia įl. Brown)

''cenIeücrņa BĻIoHKoBbĮx

l

Coctann,ņa C. Tanķrc'

Į

CoctasĮĮna

y Hac

ĪIpoH3pacTaeT no oĀHoMy *tlĀy. PacnpocTpä-

2 CocragilĪįļ Jļ. BN,nįxcoo x (l."lanķ'rc
3 Cocraerr"l fl. ?funapr.

JL

Ba,rrbqcoo

1ļl

neHHoe copį-įoe pacTeHIĮe tsbĮoHoK no.ņeBOiį (Convolvulus afvensi-s į,.}
Qopntoü 'rIKcTbeB H oĮĪy[IeHHeM. Megee
BapbĮįpyĮoųt{t1 noeofr sa6oprrufi [Calystegia sepium (L.) R. Brown] pacTeT
no 6eperau BoĀoeMoB cPeĀu KycTapHHKog. B gacrolņeü ģ.nope BrĪepBble
onHcbĪBaeTcfl o[yĮIIeHHarį po3oBoĮBeTHarĪ pa3I{oBHĀHocTb
-_ var. pubescens
Vilizrsoo, Äo cĮlx nop o6Hapy}KeIļHafl Bo MHolnx Ī\4ecTax g lo;ķttoiį 3ctottnri
no Kpa'ĮŅĪ Įopol' lla Mexax ų s1nĪasu xIlJĪHĮļļ.
OTJIIĮ{I8eTCfl oĪĮeHb ltgĮ,reH,iI4goü

Ceu. CtnrcxoBbre

'

Polemoniaceae Juss.r

-

Į4g groro ceueücrga B caĀaX BbIpaIIĮHBaloTcrr npeĀc1.aBilTeJļH po1a
ģl.itoxc
(Phlox L.) ,r apy.ue HHTpoĀylļüpoBaHHbIe RHĀbI pacTeuufi. MecrirblM BI{ĀoM

'ltļJļfleTcfl

cįIHIoxa ro.ny6ax (Polemonium caet'ltleum

rJa HLl3LlHHbĪx 6olor'ax
Ho I{e oqeHb į{acTo.

ļĮ

t-Ix

Cem. Bo4onį{cĪHļ.lKoBbte

L.), pacnpocTpaHeHHafl

oKpaHuax. BcrpeįIaeTCrI no ņceft TeppįITopHLI'

'-

Hydrophyllaceae R. Broų,n ex Eclw'2

ĮuxopacryĪIļHe BHĀbI cenņelžcrsa s 3croHļ{ļr He BcTpeųaloTcfl flpe4crapo4a Qaqenna (Phacelia Juss.)
pn6auo'nNcruaR (Ph. tana- ģr.
cetifolia Benth.) yx<e įrsÄaBHa ĮIHTpoĀyųĮrpoBaHa
s 3croHļįIo rJIABHbI-i\!
o6pasou KaK MeĀoHocuoe pacTellļ.ie. B noc.neĀuee BpeM'I oHa BbIpaųH^
nI{TeJIb

'BaeTcfl cpaĪ]HIiTeJIbHo peĀKo.

Ceu. EypavHHKoBHe

B

-

Boraginaceae Juss.3

3crogul.t ceMeücņso [peÄcTaBJIeHo l l poĀaMlļ u 22 ķur,aķtįį; KpoMe
2 urrrpo4yųįlpoBąHHĮ,Ix ĀeKopaTĮBHbIx BĮÄa. Ēypauuun
JleKapcTBeHuuft (Borago officinalis L.) ni,rparuKBaeTcfi cpaBHLITeJIbHo peĀKo
KaK MeĀoHocHoe H JIeKapcTBeHHoe pacTeHHe; B KaįIecTBe ĀeKopaTļ.IBl{ofo
pacTeHllfl l{acTo HcĪĪoJlb3yeTcfl Hesa6yÄxa a.nķnuücxag (lĄyosotis alpestris.
F. W. Schmidt).
Bo Q"rrope 3croHult o6H.IHltį,I[ n įIļHpoKo pacnpocTpaneuHblMn no sceü
l'eppI,ITopIļH BltÄaMH fBJIflIoTcfl cI{HfK o6uķHoseuuuü (Echium vulgare L.),
anxy3a JIeKapcTBeHHafl (Anchusa officinalis L.) Ii KpLIBoIļeer noilegoü
(Lycopsis arvensis L.), nesa6yĀKa noJleBaa {Myosotis arvensis (L.) Hilu,
įl, MeJIKoIļBeTKoBaf (M. stricta Link), H. 6onorHaa [M. pa1ustris (L.)
Nathh.] H H. ĀepHĮ.rcrax (M. caespitosa C. Schultz).
LIs įoaa neea6yÄxa (Myosotis L.) n 3croHI{Iį KpoĪvle l]blueHa3BaHHbIx
BcTpeqaļoTcfl eĮrĮe 5 nlņon C olpaHHųeHHbIM pac[pocTpaHeHuerr.r. Hesa6yĀxa
6antuücķag (M. Iaxa Lehm') npoļ.I3pacTaeT Ha MopcKoM lo6epexlH'
HHx onHcr,ĪBalroTcfl

ļ Cocrasüna Ji. Buargcoo'
2 CoctasuJra JI. Bu.rrscoo.
3 Cocraalt,ra .IĪ. BNlrgcoo'
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įiÕpa3yrl MecTaįlrt I'yc'rbte 3apocjln. Bc nHyrpeHHux paüoHax oHa o6HapyxeHa To,,IbKo B HecKoJIL,KLIx MecTax. Ha anķsapax Ļ| s\nwsu }ļ3BecTH'ĪKoBbIx
O6Haxe.HHü BcTpeĪļaeTcfl lre3a6yĀKa xoJIMoBafl (M. hispida Schlechtend.
Sen.). He3a6ylxa paslrouBeTI{af (M' discolor'Pers.) o6uapy>reua B I{aųaJIecToJIeTIĮfl ToJIbKo oĀļĮH pa3 ķ Įox<goü 3croguH. Hesa6yĀxa .rrecuan [M'
sylvatica (Ehrh.) Hoffm.] y}Ke ļi3ĀaBHa įrHTpoÄyņHpoBaHa KaK ÄeKopa.l'HB}Ioe pacTeHHe Ir Ha'rypa,,]I43oBaHHoü pac11pocTpaHfle1cfl B trapKax' peĀKO
o,, itpyrr* MecToo6ĮITaHtlflx. Hega6vlxa peÄKouBeTKoBa'Į (11. sparsiflora
Mik' ex Polrlü BcTpeįļaeTcr{ y Hac peĀKo; oua HaüĀeHįļ Ha pa3'ĄĮĮųHblx
MecToo6IįTaHHflX, Ho BcerÄa eĀHĮ{I4t{HbIMH 3I(3eMn.IIflpaMIļ'
Poa gopoõeüuur (Lithospefmum L.) lpeĀcraBJleH ĀByMrI BlļÄāMlį. Bopo'
Õelžuuķ ĮeKapcTBeHHr,Ift (I-. officinaļe L.) acrpeuaeTcrĮ peÄKo, lūaBHlttyt 06_
pa3oM s 3anaĀHoü u Cenepo-Bocroųttoti 3crogu1t. Į-le o'ļerrb o6lrx*loņegno'ne_
ļ{bIM' Ito 6o,nee ĮIacTbIM, įļeM 11peĀblĀyluļĮil BI'{Ä, flB.nfleTcfl nopodeünnx

60ü (I.. arvense L.).

I4g asYx pacnpocTpa}įeHHllx

y

HaC l]lļĀoB poĀa oxonlux- (Sym.lh1tunļ

L.) cpaouHTeį'IbHo Ī{acTo BcTpeĪ{aeTcfl' r.;ĪatsHblil{ oõpasou ņ K)>ķnoü 3cro_
o. 'rleKapc]'}IHH, no 6eperalt BoĀoeMoB H Ha BJIaxHbIx lloiiŅieĮJl{blx .Įyrax
seĮļultü (S. officinale

L.). oro[HįĪK

]

i*(ecTKuii (S. asperum Lep.) nepolrno

HeoÄįIoKpaTIļo HHTpoÄyiļļ{poBaH g 6o.nee paI{HI'Ie EpeMeHa KaK KyJIbTypHoe
K cyņļecT1rrar"r,rĮ. B 3croHnti oH Āo įI3BecTHoü c'1eIIeHIt npncnoco6neH
CeeepHofi
n
gacroluļee
BcTpeųaeTCrI
oH
ųaųe
BpeļĻĮrl
By}oUļĮ.ĮM yCįļoBHrlM. B

9crouuu no KpaflM iļopor' e6JĪHs}r x(H,'lļ{lļĮ, ga x,laÄ6tlru'ax }Ī B caĀax KaK
U3IIISHįIĮIB, ĪIeM
/ĮeKopaTHRHoe pacTeHLIe. ūo BHeIIļHI'I]VI lĪpH3HaKaM og 6o'nee
Ī{epeilqaOKoļĪHLIK JIeKapcTBeįIuuü' BcrpeqaloTcfl oco6lt KaK c TI4III4ĮlI'tbIMļi
TbII\tĮa BepxHIiMĮį JļĮ{cTbrIMįt H cHHHMH IļBeTKaMI4' 'IaK Į'l c no.nyuus6era}oųI'IMI'I
JIHcTbaMIļ }į cHHeBaTo-.iiH.rIoBbIMIį IĄJIur įĪHJIoBbļļvIį{ ųBeTKaM14 ' fIoc;leĀuueoCO614 Bepofl'lHo ru6pu4uoro flpoHCxo)KĀeHI-tR.
Zs poņa lįoHefl (Nonnea Med.) s 3cr'oHįļļ.r Ha iļecųaĮlblx MecTax''
3K_
o6bļxHoseIll]o B noJIyTeHļĮ MexĀy cocHaMH' BcTpeųaeTcfl eĀIļHI'iqHLIMI{
(L')
pulla
seMJĪJIgpaM kl vlJļ}Ą He6ollulttlll cKoIĪJļeIl}IrIMįt Įļ. reir'tuo6ypax [N.

DC,u,,.rossica(Stev')M'Pop,].o6rrapyxeHaupu6.nuaįtTeJIbĮIoB,
l0 nyuxrax, npHqeM įļailļe B Įoro-Bocro'ļHotl 3crotruv (puc' 232)'

Į4apo4aMeĀyHHĮa'(PulnronariaL.)yHacįIacToBcTpellaeTcflBJIHCTH cMeu]aHHbļx Jlecax M. JIeKapcTBeHHafi (P. officirralis L': P'
obscura Durrrort.). oco6u c 6enoņgTgHcTbIMH JII'Ic.TbriMH (P. macuļosa
(P. angustiHayne) B IIpHpoĀe ūoKa He gaitĮ,egu. MelyHrnr1a y3KoJII'IcTHal
Tpy6_
roloü
c
H
*-.
6es xeĮe3lĮcTblx BoJIocKoB
folia L.,*,P. anrea Bess.)
ļllecTo_
xoü seH.ĮLlxa noÄ cBoĀI.ĮKaMH - BcTpeĪļaeTcg .rĮHĪĮIb Įįa eÄHHHĮIHbIX
IJeHHbIx

(prrc' 235)'
IĮaxoxĀeHļįo* .rrrnr,* o6paaona s Įoro_BocTolļHoü 3crou1tt1
6olee ;rer_
tra
Jltlnyuxa exeBįļĀļrarl (Lappula myosotis Moench) pacTeT
Hā IIoJIoTIļe }KeJIe3Hofi 4oporn, no KpafM Āopol' Ha ocblnflx'
KHx .noįļBax
CenepHoü u lorooua pacnpocTpaHeua IJIaBHbIM o6pa3oM s 3anaÄHoü'
gaüĀega'
ge
Bocto.Inoü 3crogul.l' B ĮeHTpaJlbttux paliouax IĪoKa
_ npu6pe>xnoe pacAcnepvra iĪpocTepTarį (Asperugo procumbens L')
7t3,

l'eH Hc;

M ecTa Ņ1ļ'i tļoKpbĮtsaeT p a 3JĪ a raĮoilļįIecfl ()p raHH
ųecKļ.{e ocTaTKH
3apocJtflMu. BI..anu oT MopcKoro no6epexbrl BcTpeįļaeTcrl peĀKo.

f

ycTLI

M Į{

lnasHu}t o6pasom ua npu6pexHblx yĮļacTKā* nporrįcTaeT H ųepgo-

KopeHb JreKapcrBeHHufi (cynoglossum officinale L.). pacupocrpaHeH
paccegHHo B IļeHTpaJIbutlx paüoHax CenepHoft H 3anaÄrtoft 9ctogltll,
peĮ{e
}oxrroü 3crourrz.

Cenr' įĪac.leHoBue *- Solanaceae Juss.į

įls

ceĮreIlcrBa lIacilleHotsblx Bo

@.rrope

gcrogua paccMaTpkBaļoTcfl l0

po_

JĮoB c 22 nuJĮaņ;'u' flpapo4uux Į]peĀcTaBuTe.ņeft untercT ToJIr,Ko
ĀBa poĀa
KoJļ[ųecTBe 6 naĀor, oCTaJIhHble l6 ni.tĀtts HļrTpoÄyįttįpotsaHbl
HJIIį ÄeKopaTHBHbIe pacTeHHrl.

B

Ī{aK no.(e3Hį,Ie

Eonlrue Į]Cero Bl4ÄoB oTįtocfi.Icl x cnograggoii
Q.rrope poÄį] ĮIac.rįeH
(Solanurn L.). lIac.,reu uepultli (S. nigrtim
L.) pacrer no sceü,reppļ.rTopĮ.{įr
Į{aK pyÄepajibļ{ot\ paCTeHae; -MecTaMH oH BcTpeqaeTcf
ļIaCYfo, Į] į{HblX i'Į(B
MecTax coBepįįIe,ĮĪo oTcy-TcTByeT. Bapupyer
no Qopue "ņ,,cTbea I,Į oKpacKe,
flac.ņetr cJļaĀKolopbxuü (S. cļulcamaia i_)
ua gceli
"rnro įu"npo."potten
TeppļrTopl'ļįl no 6epelau BoĀoeMOB Į.l B ķycTapHHKaX.
flo ņueuHttM ĮĪpH3Ha_
l<alt \'crožqun. Pe4xo BcTpeųaeTca f. persicum
(Willcl.) Marz. c tĮ(j.ĄbH,IMH
1nu4
dll,cĪ'ĻflMĮr. |I. lpnrrtopcxuü
[S. marinum (tsab.) Poj.],
6,rlisxi,lįi x lac_
JIeHy cJlaĀKoropbKoMy' noNa o6uapy}KeH ToJIbKo
Ha 3aIIaÄHbIx ocTpoBax'
rJIaBHbļI\{ o6pasont ila npu6pexHblx Ba.ņaX
lyxyca' Ha ocrpone Caaįenaaa'
įļa HeKoTopķlx 6ntrsķo pacno,Īo)KeI{HbĮX }ĪecT
oo6nraguslx. co6parr įuan"r{
nplIõpexuufi (S. litorale Raab) (puc.26l). S. rostratum
Dun. (n. xnrcrouu4uutž) u S. sisyrnbriifolium Lam. o6l:apyx{eHĮil ToJĮbI(o
oÄHH pa3 s f'aJĮ_
'auH. (sauocHble BĪ'IÄbļ). C.,reayer TaKx{e yIĪoMr{HyTb rcxHo_aMepļ.{KaĮĮCl(of()
ĮļpoHcxo}l{ĀeIlI'Ifl Iļacfleu x,ryõueuocultü, xaprole.rrl
(S. tr-r}-rerosunr I..). Kax
ļ(yJIbTypHoe pacTeĮIHe, IĪpeĀcTaBJifler co6ofi, cooTBeTcTBeHĮ{o
l,tHTeIlCĮlBHocTH
CeJIeI(qļ'IH' ĪĪocToflHHo I{3MeHfroüļklicl rereporeugltli
KoMIĪJIei(C copToB
Bropoü poÄ, K KoTopoMy oTHoc'ITCfl ctIoĮITaHHbĮe Į]LlÄbI 6e'ņe,a
(Hyoscyamus L.). Eenega į{epHafl (H. niger L.) ĮjcTpeųaeTc,
, ,rp;p;;;
cpaBHHl'eJIbHo įIac?o' Ho MeCToripOH3paCTaHHrļ ee ueycrot1u,au..
Bul' c
ĮoxHbIM pacnpoCTpaHeHLIeM' 6eneua o"r.^r, (H. bohemicus
!o1ee
F' W' Schmidt). oduapyxeHa y Hac HecKoJIbKo pa3 B Įļeurpalr,uoft
3cro_
ut-tt't' Įlo lĮaHIibIM lloapxorot? (l955) ee ceMerla He
co3peBarur ņ 6o.nee
ceBepHblx o6,lacTax, BCJIeÄCTBHe Į{elo rĄ MoxĮIo npeĀĮIojļaraTĮ,, ĮĮTo
0tla K
IIaM 3aHeceHa Ļ] y HaC He pa3MHoMaeTcfl.
HuxeonncaHHbĪe BLIĀbI HHTpoÄyņHpoBaFļbI n 3crouarc KaK ūO,ite3Hbįe HJI,.

ļeKopaTHBHbIe pacTeHHrĪ.

I4s HĮix K HaĮļeMy KnļlMa1'y ilyĮ{ue Bcero np,crtocoõneu ĀypMaH o6uxnoņexguü (Datura stramonium L.), xoroplIft uHor4a BbIpaųI,IBaeTcrI B KaųecTBe JIeKapcTBeHHolo pacTeHHf Ho BcTpeįļaeTc'ļ ĪĄ KaK copHrll( Ha cBaJlKaX
'
no6.ilĮsocrü xnluttļ. l4s 4nyx ūpe/ĮcTaBį{,re.,refi
po4a .Į,epega (Lvcium L.)

ļ

7t4

Coc'taeĮ{,'ta

,tĪ

Īļu.ņlncoo

B caÄax ļt įļapKaX ųaįļļe
Mill.). flpenuyuecTBeHrlo

BcTpeųaeTcr{

Ā. oõblKFloBeHHafl (i,. tralimifoliuttt

Ha 3aIĮaÄHbIx ocTpoBax c 6olee MflrKHM I(JIHMaToį{ oHa Bepofl'Ho y){e BeKaMI.t Į{cnojĪh3yeTcfl iĮJI'l x(IltsbIx ttsropo4eii pI Kaļ{
ĀeKopaTįĪBHoe pacTellue. Įepesa ķlrralicxag (L. chinerrse Mill.) pa3BoĀIĮTc,{

įļ IĮeKoTopL,IX caÄax (Tapry, 1'a,,i"rtl.tt-t, f pecenlx). llepeu oĀuo.nergNü
(Capsicunr llnnuum L') c KpacĮļĮ,Iį,IH iIJIoÄaMtl xopoLUo IĮ3BecTeH cpeĀH
'HaceleIIļiĮfl. Įjro pae so4n'r KaK lioIvIĮIaTl{oe pacTel-ĮĮįe Il ļ]a OTKpbIToM
rpyHTe B i{o"ņJIeKņIĮrIx JIeļ(į]pc]'BeHHLlx pztcreuuit Īļ R IIpIlIUKoJIIrHbĪx caĀax.
"@opnta C 3e./IeHbĪĮlH n.{oÄaMu Į3bĪpaįųĮlBaeTC'I peĀKo. Į(pacarxa 6en,raĀonxa
(Atropa bellarlonna L') r1r,,rlrr.rBl4pyeTcrĮ ToJIhKo KaK .rleKapc'tBeHHoe pacTe'HįIe,.a TaK)Ke ņ 6otagu.lecKofvl cįļĀy. Ķax no.lestlhle Ll ÄeKopaTļ.lBHbIe pacTeįlIįfl Bblpaxļtįr]aĮoTcrļ y HaC į{eKoTopļ,Ie [peÄcTaBfiTe.ĮĮļ poÄa ra6ax {Nicotiana L.). Ta6ar< Maxopxa(N. i'trstica Į,.) u r. rtactoxtųuljt (N. tabacurn L')
ĮļosĀeJ,IbIBaJIHcį' rJIaBI-IbIu o6pasom Bo BpeMfl uoüHtI KaK ts caĀax'TaK H Ha
'oropoÄax' xoTrI KaĮĮecTBo noJĮyqeuHoIo 'ra6aķa 6uno ueyĀoBJ{eTBopįįTeJĪbIro.
E rIac'roguļee BpeMf oHįl BbIpaIĮHBaĮoTcg peĀKo. Ķax gexopaTįIBHoe pacTeHHe KyJIbTHBļ.įpyeTcfl ra6ax Äyltucruü (N. aļ'aįa Linl< et otto). Ileryuux
rn6pu4ual (Peturria X hybritla hort.) ucrroJiĮl:3}€'lCfl t<ats õaJļKOrļHoe ļ)acTe
HIle, ĀJĮrĪ yĮ(paļļĮeĮIįįfl OI{oHĪlI]tx flĮlĮHKoB' caĀoBlrļx Īļa3 !į ĪĪocTaI\,{eHToB' pe}Ke
BbIpaųHBį]eTCfl Ha rprlĀKax B IļBeTHHKax. B ca4ax' ĮIa oropoĀax H B caÄoToJIbI(o

tsoĀcTBaX Įļ]flpoļ(o pacilpocTpaIIetĮ ToMaT xy.nur'-v1lultfi. ilO\,ltįl'ĮOļ) (I.,-vco1lel
sicon escuĪenturri rĄill.)' BblpauļįIBaeltķlti MįlOrflI\{I{ cop'I'aMļ{ KaK B opaux{epeax, TaK h Ha oTKpblTOhĪ rpyHTe' lÄe n"rloÄbI To"ĪIį'I(o 01'Īļac'I}į ĪIOCĮļ-eBaĮoT.
B reųeHue flocJleĀrĮeto ÄecflTĮį.ņeTl-{fl ts caĀotsoĀcTBe fJo3IIHK ļ4HTepec K
rįnaa.nncaru, KaK K nepcIIeKTļ.lBHbIM flroĀHblĮlt ĮiyJIr,1'ypal'l. Qtlsa.,tttc o6stķHoseuHuü (Physalis alkekengi L') y}Il:e ĀaBHo l43BecTeI{ KaĶ ĀeKopaTuBįloe
pacTeHIįe. Įln clnltroB Įr npllCtlocoõ.leunR K HaĮIJįiM yc.iļoBurĪrį ĮrI]TpoĀyį(I{poBaHbI eu1e ģ:usa.nuc x.ņelixon.uoĀgsiiį rļ.Įļl NIeKCHKaucxuü ToMaT (P. ixo
aarpa Brot. ex Hornem.), tl. nyutucruü lr;tt.t 3eMJļr{HhųįIhIiļ roiltar' (P' pubes

cens L.) fi MHotHe copTa ģH:a,rnca nepyaHcl{ofo
{P. peruviana L.).
Cernr.

IIJIII

nepyancxoü

BĮ{trlĪ{įt

llopuųHrlKoBĮle Scrophtrlariaceae Juss.į

Hs sloro ceiueiįcrņa e 3cl'oĮlult ĮļpeÄc'raBJlelu l7 poĀol c 65 ruÄauu.
Hs po4a KopoBfI( (Verbascrrm L.) ttlttpoxo pacnpocTpaHeįIbĪ K. o6ķIxuogeuHķIįI (V. thapsus L.)' pacr1'rųlįi ltl-l oTKl]btTblx Į{ecTax HĮļ ileC!ällĮjX įl
KaMeHHcTbIx noĮIBax, H ķ. qepublii

(V. nigrurn L.), -üpeÄnoįIuTaloĮĮI4ii TaKX{e
cyxHe, oTKpIrITbĪe Mec'ronpOI'I3pacTaHHrl. BNĀ cnlķgo BapbIįpyeT. PeĀķo
BcTpeqaeTcrį ru6pu4 V. ni.grum ĮV. thapsus (V.X collinutl Schrad.).
ĄpyrHe nualr (V. phlonroides I-., V' thapsiforrtre Schrad.) pa3Bo/ļflTcfl ri
KylbType įį To.ņbKO c.nyuaftHo ÄI{ųaĮoT.
Iļunn6a.rrapu9 nocTeHHan (Cymbalaria muralis Gaertn., Mey. et Scherb.)
ryJIbTHBHpyeTcfl B aJĮbIĪHHaplįflx, HO B ļ,įeKoTopbIx õltņrrtllx tļĪvĪeHHrĮx oĮļa
BcTpeįIaeTcrį oĀiiįIaJIoü Hä pä3Bal'ĮHrįa\ H reppaCax
r

CcrctaņHxa

M

Kili:ķ

ļļ5

PoĀ .IIbHflHKa (I-inaria Alill.) IpeĀcTaBJleH ĀByM, BHį,aMu, .Illugnxa
,
ti6ttxHoseguag (L. vulgaris Mill.) pacTeT noBcĪoĀy rļa necqaHoü u
ņe6e_
nucroft noųgte -- ĪIo KpaflM Āopor, Ha IIecqaH].IKax' Ha 3aJlexax. JllugHxa
i\loHlIejĪĪ,eBcxar [L. repens (L.) Mill.ļ flB,1qeTcfl
ÄoBoJIbHo peĀKHM 3aHoc_
Įįr'IM tsHÄoĮ\{ B iIopTax' įJa xeJIe3tįLIx Äopola.X ri cKūaÄoĮĮHblx MecTax
(pnc. 291).
tr4:l po4a Antirrhinum L. ,tsķecreu ToJļF,Ko aHTļ4pHHyM (u,ra .nlnuuufi
len) xpynuuü (A. maius L.) xax nrc6unaoe ÄeKopaTHBHoe pacTeHI{e.
Po,Į xeuopųuytlt [Chaenorrhinum (DC') Larrge.ļ trpeĀcTaB"lren BHĀoM
x. ķ.neiixuü [Ch. viscidum (Moench) Simonk.], xoropufi BcTpeĪIaeTcf pac_
CeflIlĮio no sceü pecny6.nNxe
Ha KpaflX
Ha )KeJIe3HbIx Äoporax' Ha
- XLiJILIņ' a BĀopor,
CĪ{JIaĀoqHbIX MecTaX H oKoJIo
nocJIeĀHHe. roĀbl fi KaK copHqK
įla noJlflx.
I4s poga HopįtĮIHHK (Scrophrrlaria L.) Įt3BecTHbI TpIĮ BIĮĀa' I-IopuuHttx
ysaoląrltfl (S. nodosa L.) "_ 'Įacruü Bļ,IÄ oKoJIo >KĻrnųų' Ha nactdtlņax,
oļ(paHHaX KaHaB I.I Āopor' B Jlecax. HopltvHltx seceHĮIĮrįi (S. vernalis L')
,lBJI,{eTc'I peĀKI'IM crlopaĀuĪļecKlĮM aĀBeHTIlBHbIM pacTeHHeM (puc. 295)
'
?] įI. BoÄHbIft (S. auriculata L.) X3BecTeH To/,ĪbKo no rep6apublM
MaTepĮla_
.ĄaM ĻĪ3 nporxJloro cTo.IIeTHf (puc. 29B).
kls ry1actwxoe (Mimulus L.) B HacTo'ųee BpeMri BcTpeųaeTc,
ly6acrur xpanuarltü (M. guttatus DC.)' Pacreņ u oĀr,uuro' ru4e ua"oifto
6epe_
rax peK I'I B ÄpyrHx BJIaxHL'Ix MecTax B l{eKoTopblx paüoHax Ceaepuoti
3croHult (puc. 300). ly6acrux uycxycuuü (M. nroschatrrs Dougl.) õltn
rlaügen oĀuĮļaBĪįIIĮM B TpIįĀIĮaTbIx loĀax s 'IarnHHe (pHc. 302)' Ho noToM
n'uärrornoeHl,e
ĮpeĀcTaBI4TeJļrį poĀa aBpaH (cratiola L.) _- urour, ,;t
KapcTBeHHoro (G. officinalis L.) --_ üOÄTBepx{Āeno rep6apHLIM MaTepHaJIoM
ToIbKo c oĀHoro įlecTotlpol43pacTaHH,I
c 6epera per<n flrapnTa IleĀaJIeKo

ot Ta,rnuga (pzc. 304). flo crapltM .ĄprTepaTypHblM
ĀaHHhlM 3ToT BHĀ Bc,rpeųaJIcfl H ĮIa ocTpone Caapeuaa'
E4zHcrneuur,tü s CosercxoIM Corose ĮĪpeÄcTaBH1'e.,tb PoÄa .TyxHįįųa'
(Limosella L.)
- JĪ. BoĀflHarĪ (L. aquatica L.) -_ pacTeT Ha IįJItlcTbĪx
õeperax cToflįIHx IIJļļ.I MeÄJIeHHO TeKyųĪ,Ix BoĀ įļJIH R npu6peNHoli no.noce
BoĀoeļvloB, rflaBHIĪI\,I o6pasorvr n Ceeeprrofi 3crogult (pilc. 306).
Po4 oeporraxa (Veronica L.) ilpeÄcTaBJļerl 20 vugantu. BcpoHuxa ThMb_
,IHGIļLlcTfiaa (V. serpyllifolia L.), r.4y6panuan (V. chamaedrys L.)' B. JIeKapcTBeHHan (V. officinalis L.)
o6uųHlte pacTeHH'I Ha įĪyrax H B Jlecax.
ŲacTo, oco6eHgo Ha BJIaxHbIx -N 6onorl{cTbix .ry-vrax n ua 6epelax peK'
BcTpeĪ{aeTcfl BepoHHKa ÄlIHHHoJlįlcTHaf (V. longilol'ia L.). BuĀu
Pgr,a
Agrestes Lehnt.: BepoHLIKa IIaI,,eHHaf (V. agrestis L.), r.TycKJIafl (V' oįaca
Fr.), B. nepcuÄcKarl (V. persica Foir.), e. 4eotiuatal (V. polita Fr.)
fBJIflĪoTcfl copHaKaMI{' BcTpeqaĮo[ļI.lMļ.Icfl Ha noĮflx H B olopoĀax c 6onee
"'ĮerKHMH ūoĪ{BaMIī. Įne uepnue LI3 HHx BcTpeĮļaloTcf ĀoBoJIbHo įtacTo' a B.
nepcHĀCKafl pacnpocTpaHeHa IĪoKa MecTaMH (pnc. 3l5). Bepounxa Āsofi.ra.
TarĮ H3BecTIļa c ĀByx MecToHaxoxÄeuuit (p'lc. 3t2) B ĪĪpoIlIJIoM CToJIeTHļ.l,
7l#,

Bepouuxa ū"lĮoųeJIHcTHax (V. lrederifoiįa Į..) pacnpocTpaHeHa Ha ĮIoJlflx H
no KpagM Āopor,'Ho ToJIIrKo Ha ocTpoBe Caapeiuaa u n CenepHoü 9crognn
(pnc, 3l6) . l{a nec.ļaHblx l]oUĮflx Į.į'B Āpyrux MecTax BcTpeįIaloTcfl BepoHHKa
noJIeBarI (V. arvensis. L.), B. BeceHHffl (V. verna L.) vl B. ĮH.ueHnx
(V. Dillenii Crantz). floc.neĀgga o6rrapyxena HeĀaBHo e Īoro-Bocro.{uoü
3crouzlt (puc. 320)' C soĀoeMaMrl H RJIa}KįIIIMH IĻIecTonpoļĮ3pacTaHLIxMH
cBfl3aHbI cJIeĀyĮoųHe BįįĀbĮ: BepoHHKa ųLlTKoBafl (V' scutellata L.)
ĀoBoJIbHo Ī{acTo Ha õolorax, B KaHaBax H B Āpyrfix BJIaxHblx uecrax (ueį}eĀKo tsCTpeqaeTcf Iī var. pilosa Vahl); B. K,iĮrcqeBan (V. anagallis_aqua_
tica L.) įI B. tloToĪInaa (V. beccabunga l,.) pacupocTpaueHbl n pyueüxax,
KaHaBeX' Ha I{JIioĪļeBķtx õo.norax; B. BoĀHafl (V. catenata Pennell) 6uaa
coõpaua Ha ocTpoBe Caapeuaa, Ho ĀocToBepHafl u4euruģuxaųI4rl 9Toro
coMHHTeJIbHolo TaKcoHa Äo cfiX lĪop He yĀaJIacb. Ha cyxoĀoJIbHblx
nyrax MecTaMH BcTpeųaeTcf tsepoHllKa ĮflLIpoKoJIHcTHafl (V. teucrium L.),
a B. KoJļocĮcrar (V. spicata L.) .- qaņe Ha cyxlĪx Jlytax' xoJIMaX' ilO Kparru
Āopor. Į,Ia xynlrypu op,ųųarl BepoHIlKa LĪHo3eMHafl (V. peregrina L.)
(ueltHorLte MecTouaxox(ĀeuĮįf B IIpolil,,IoM nere) n B' HHTeBIĪĀHax (V. filiformis Smith)' KoTopafl pacūpocTpaHļ.lflacb rJIaBHbIM o6paeou H3 ailbŪĻļHapHeB B TeĪ{eHIĮe ūocJIeĀHI,Ix ,IIeT H c'raila BpeĀHbIM copĮlrtKoM ocodeHgo ua
KyJIbTypHbIX J'Iyrax n riacr6uųax (puc. 322).
lIpe4c'raruTeJIH poĀa HaūepcTrĮHKa (DigiĮalis L.) le ,ļBJIflIoTcfl ĮļileHaMI.r
aBToXToHHoü Qnopu. HanepcrxHKa lypūypoBa'I (D. purpr-rrea L.) pa3BoĀIįTcrI KaK JIeKapcTBeHHoe ĮĮJIH ĀeKopaTpIBHoe paCTeHįIe; HHolĀa ĀuqaeTHanepcrxHKa KpyIIHoIĮBeTKoBarI (D. grandiflor'a Mill.) flBJIfleTcrI 6o;lee pe4ĶI'lM KyJIbTypHbĪM JIeKapcTBeHHbIIu pacTeHuelt. llo cTapbIM JIHTepaTypHbIM
ĄaHHbļM Hafi4eua KaK [pļ.ItUJIoe. Ha oCTpoBe Caapel,tazr B oĀhuailoM BI4Āe
riaü4eHa HanepcTflHKa ĮIJepcTHcTax (D. lanata Ehrh.), Hexoropr,Ie Āpyrue
BI.IĀr,ļ BcTpeqaloTcfl B KyJIbType oųeHb peÄKo'
IĄs poga MapbflHIiHI( (MelarrrpyrLrm L.) u. rpe6euua.ruü (M. cristaįum
L.) pacnpocTpaHeH Ha Jiytax' JlecoJ]yrax H B KycTapHįIKax, lJIaBHbIM o6pa_
soM B sana4uoü ųaCTįI pecny6.nuxu (puc, 332). Kaķ no.lenoü copnrx BcTpeųaeTc'l Ha 3aIĮaĀHbIX ocTpoBax (p'ac. 334) MapbflFIHĮ.lK no.Įesoü (M. arvense
L.). MapuuuIax 4y6panulrü (M. nemofosum L. s. str.) flBJIfleTcfl ÄoBoJIbHo
o6ķl.ļĪtķIĮ,1 pacTeHl.reM B JII,lcTBeĮIHbĮX JIecaX, KycTap}IuKaX ļ.l }la JIylax 3alaĮ_
ttoįi u CeeepHolž 3croguu (prac' 335) . lIo sceli TeppįITopMIi Ha TeX }Ke
nņecroo6urauilgx pacltpoCTpaHeII MapbrlHHLIK uo.ltlcķilü lM. po1onicum
(Beauverd) Soõ]. Mapl'HHHK "uecrroü (M. sylvaticum L.) u u. ,ryroooü
(M. pratense L.) ÄoBoJIbįIo ĪļaCTo BcTpeĮIa}oTcfl B ,ĮeCaX ļį Į{a .ĮecolyraxC.loxrrķrü poĀ oĮIaHKzļ (Euplrrasia L.) paspa6oTau r"rlaBultu o6pasou no
<Qnope CCCP> XXII. Ha groü ocįloBe gllt 3croucķoir CCP KoHcTaTLIpoBaHbI cJleĀyrcųue BHĀII: oįIaHKįĮ Cx<aTafl (E. condensata Jord.) -- ĀoBoJIbHo įļacTo Ha ,IIyraX, rro oūyĮIIKaM JIeca; o. ĮIIBeĀcKaa (E. suecica Murb.
et \Mettst.) (receuula paca, 6es x<e'rreaox) _ peĀKo Ha Jlyrax' IJIaBHbĮM
HepeÄKo
oõpa:om s sanaĀHoü ųacTH; o. Peürepa (E. X Reuteri Wettst.)
įIa pa3Hblx Mecroo6firaunqx; o. KopoTKoBoį'Iocafl (E. brevipila Burn. et
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- įIa ilyraĮ cpaBHItTe,lķHo o6tI.Įļļuü nu4; o. Mrop6exa (E.)(Į{ur_
beckii Wettst') _- eaüeųeu oįIegb peĀKo; o. ToHKafl [E. tenuis (Brenn.)
Wettst.J (neceuuaa paca, c xeJle3Karrlu) * ua ūyrax ĀoBoJIbHo ĮIacTo;
o. KcpoTKoIļBeTKoBafl (E. parviĪlora Schag.) -- HaBepHo cauuü uacruü ru4
oqaHol( Ha Jlytax' nacr6uųax' oKoJto xI{JIIāņ; o. Ioxrpraqa (E. Uechtritziana Jung. et. Engl.) (neceuual paca, oųeHb peÄKo c eĀHHHįlHbIMH xeJle3xaun)
Ha Jlyrax, olleHb peĀKo; o. ūoįIĪ'įI-ro,rrar ĮE. glabrescens (Wettst.)
Wiinst.ļHa Jlyrax' HepeĀKo; o. MeJIKoųBeTKoBafl (E. micrantha Reį
chenb.) _- Ha cyx,x JIyIax Iį JlecoJlylax' peĀKo' r"ĪaBHbIM o6pasou n Cenepxoü 3cro'Ill-l; o. lLtHcxan (E' fennica Kihlm.) ._ HepeĀKo Ha ny|ax u no
onyuKaM aeca. ĮoroflbHo ĮIacTo BcTpeįIaeTcfl TaKxe f. macrantha Lindb"
fiļ. I4ssecrHble c TeppIaTopI.lH Harueü pecny6auxN BĮIÄII E. Rostkoviana
Hayne, E. montana Jord', E. hirtella Jord' ,įsĮqĪoTcfl coMHHTeJIbHbIMįl.
Grerrrli}

Kaxercg

BeporTHbIM' ĮļTo BļlIecTo HHx 3Āecb BcTpeįIaeTcfl cpaBHLITeJIbHo
Bapblrpyrcųaf oĮIaHKa luucxax.
ĮĮs po4a ey6varxa (odontites Zinn) uali4enu Ha TeppļrTopnu 3crou_
cķolž CCP 3. no3ĀHgfl (o. serotina Dumort.)
ĮļacTo Ī:Ia Jlylax' lto KparM
Āopor, ua deperax H: ĪĪoJIflX KaK copHfK, ll 3. npudpexHafl (o. litoralis
Fr.)
MecTaMH rra npu6pexHblx JĪyrax.
B -npe4elax poĀa ilolpeuox (Rhinanthus L.) oõrrapyxeHbĪ 7 suror,' vĮe
ceKIĮI'IH Glabri (Soö) Vassilcz. npe4craBleHbl norpeMoK ropHuü (Rh. montanus Saut.) -* cpaBHHTeJIbHo peĀKo tro onyįįIKaM Jleca' B KycTapHIļKax;
n. .neruufi [Rh. aestivalis (Zing.) Schischk. et L. Serg.]
o6ur<HoseHuķIii
- vernaļis
BHĀ B pasHbIX TpaBflHIįcTbIx coo6ųecrBax; il. ņeceHrtIzü [Rh.
(Zing.1
Schischk. et L. Serg.]
llacTo Ha JIyfaX; n. õecxpunlrI? [Rh. apterus (Fr.)
ostenf.] -_ B o3HMbIX- KyJlbTypax; .ero ToįIHoe pacnpocTpal{eHĀe rpe6yer
eņe BbĪfcHegxg. K ceKIļHH Minores Stern. npįiHaĀJĮexaT ļĪorpeMoK įIepHeįoJ
tttnlž (Rh. nigricans Meinsh.)
Ha .Īlyfax' no KpaflM 6o.nor, ge ocodeHito
- s. str.) o6u.tHtlüt
ĪļacTo, n n. ua.ņuli (Rh. rninor L.
suņ Ha Jlyfax H Jleco- x ceKĮHLI
Jryrax. 3uĀeuou flBĮfleTC'I npĮrHaĀJlexaųltü
Glandulosi (Soõ)
Vassilcz. norpeMoķ ggelrcķafi [Rh. osiliensis (Ęonrr. et Saars.) Vassiļcz.j,
pacilpocTparreuuķIü ua xanr,Į,eluJlbHblx õo.norax H Jleco.ĪIylax ocrpora CaapeMaa (puc. 353).
Po4 uuruux (PerlicLllaris L.) Ī]peÄCTaBJIeH BvLaMh u. 6o.ņorglIü (P. palrrstris Į..) u vr. Ķap.non-cxl.lnerp (P. sceptru.m-carolinum L.). llepnuü an"ņrļeTcfl noBceMecTHuu 6o.noTHbĪM pacTeHLIeM, a Āpyrofi ncrpeuaeTcfl MecTail'H Ha BJIaxHbIx ĪIvcTolUHbIx JlecoJļyrax'
I4s po4a llerpon xpecr (Latlrraea L.) paccefgHo pacnpocTpaHeH B opeįririlļKax a noįitueHur,Ix o,IIbIIIaHuķax fI. r' ueuryü.laruü (L. squamaria L.).
cĪ{,IIbHo

[IpunaeųaHue. B

t'ktĻbl, BcTpeqarcņHecfl
3IĮaKoM

A, a

cHcTeMaTHĪļecKoM yKa3aTeJie u oūHcaHxqx B TeKcĪe

B 3croucxoü CCP :ro.nlxo a xy.rrlrype.

gagocHble BHĮbĪ :tlaķo,lt *.
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FLORA OF ESTONIAN S.S"R. IV
Summarų

Araįįaceae Juss.ļ
Hedera heįįx L. is a rare and the only native species of the Araįįaceae

in Estonia. It is found only on damp and swampy soils in mixed shady
forests on Saaremaa and Hiiumaa (fig. a), where it is considered a relic.
The eastern boundary of its area crosses Estonia.
UrnbeĮIiferae Juss.2

This volume of "Flora" describes 39 genera with 5l native and most
widely planted species of the Umbellilerae family. Together with all rarely
cultivated plants, the number ot UmbeĮĮiferae in Estonia rises to about 70.
Most of the native species are confined to meadows,'swamps, lorests or
fresh water. 33 species of the Estonian UrnbeĮĮiferae ate native; 9 are
plarrted; 6 are found escaping lrom cūltivation; 3 are adventive.
The genus HgdrocotgĮe L. is represented by one rare species
uuį.- H.
garĮs L', that occurs in some areas on the Saaremaa. Hiiumaa and
Ruhnu

Islands (fig. 7).

The genus Sanicula L. is also represented by one species

europaea
L., that is recorded from the Estonian islands in the Baltic Sea and the
western and north-eastern parts of Estonia (fig. 9) in mixed spruce forests
on base-rich soils.
Astrantįa maįor L. is planted in gardens and frequently naturalized in

-.5.

parks (fig. ll).
To the genus Ergngium L. in Estonia belong two species, of which
E. pĮanum L. is known as a cuļtivated plant and sometimes as an escape
from gardens, or as an adventive along railway sidings and roadsides.
E. marįtįmunl L. is recorded on the western islands (Saaremaa, Hiiumaa,
Kihnu) and very rarely on the west coast of the mainland (fig. l5).
Bv

S. Taļts.

Bvs

Talts.
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Tlre genus ChuerophųĮļum L' is represented by three species' The occur_
.rence of Ch. aromatįcum L. is confined to mixed shady Spruce and hard"wood forests and bush-covered . areas, in East and South-East Estonia.

'Ch. aromatįcunl L. reaches its western boundary of distribution in Estonta
(Audru, near Pärnu, is its westmost locality) . Ch' temuįum L. is recorded
only in the southern part of the Abruka Island (fig. 19) at the edge of the
mixed hardwood forest. Ch. buĮbosum L, commonly occurs as an escape in
parks and gardens.
The genus Anthrįscus (Pers.) Hoffm. is also represented by three
species, of which A. sųluestris (L.) Hoffm' occtlrS locally and aįso as
a weed. A' Įongiroslrįs Bertol. and A' cerefoĮiūm (L.) Hoffm. are rare,
.the former being introduced, the latter occurring as an escape.
Mgrrhis odorata (L.) Scop. has run wild in parks and gardens (Īig'27l.
The distribution of Torįįįs japonica (Houtt.) DC' is confined to the
ļimestone regions in North-West Estonia and on the western islands.
Turgenia ĮatifoĮia (L') Hoffm. is ļ<nown aS a rare adventive plant in
Estonia.
Corįandrum satįuum L. is cultivated as a spice plarit ln garclens ant1
sometimes runs wild.
Conįum macuĮatum L. is scattered throLrghout tļre territory.
Tlre genus PLeurospermum HoĪĪm' is only represented by P. austrįacunt
(L.) Hoffm. recorded from seven localities in South-East Estonia (on high
river banks in mixed spruce I'orests) (fig. 38).
In Estonia the genus BupĮeurum L. contains two rare species. B. tenuis'
sįmum L. is hitherto only recorcįed lrom two localities on Saaremaa (fig.
42). Īt is confined to salt marshes. B. rotundifolįum L. is an adventive
plant.
Apiunt graaeoĮens L. and Petroseļįnurrl crispum (l\Ąiļl.) Airy-Shaw are
rvidely cultivated ihroughout the territory.
Cįcuta aįrosa L. is scattered in suitable habitats throughout the terrįtory except the islands.
Faļcarįa sį,oįdes (wib.) Asclr. is a rare introduced species (f ig. a6)
Carum caruį L' is widely distributed' loca1ly abundant along road_
"sides and around buildings.
The genus PimpineĮla L. is represented by two species in Estonia.
P' saxifraga L' is common in dry habitats (meadows, alvars etc.). P. maįor
(L.) Huds. is scattered in park meadows, hardwood and mixed forests and
bushy places on the Estonian nrainļand (fig. 50).
Anįsum' aulgare J. Gaertn. is sometimes cuļtivated as a spice plant.
Aegopodiunt podagraria L,. is frequent throughout the country,
especially in hardwood forests, sometimes forming a dense cover; also
a resistant rveed in gardens and waste places around buildings.
Sium ĮatifoĮium L' is generally distributed ,in rivers, streams, cįitches,
lakes and ponds antį on their banks.
Beruļa erecta (Huds.) Cov. reaches the norttrern boundary of įts
.distribution in Estonia, where įt is found on Saaremaa and very rarely
.
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oņ, tlre Estouian rnaįnland (fig. 56). Į_iere iį is depressed bv 1r1|ayou,r'able
coņ11iļign-q of environment (flowerirrg .täkęs pļace very rareļy, Īruits do

not mature).

is cįeterminęd |y edaphic
,iķ* opcurrence oĪ Ļįbunotįs įntennedįa Rupr.
part
of the coūniry a1d on
northern
in
the
conditions. It occurs frequently
park meadow;'
(in
meadows,
dry
the western islands on tase-rich soils
,bushy places etc.).
oenaintķe a,quatica'(L.) Poir įs common in .,vater and along water
sides; it is less comrnon irr fęns.
A'ethtl'sa cųnaptium L' occurs as a rveed in gardens aird along roadsįdes'
Cnįcļįtun cļubįum (Schkuhr) Theļl. is mainlv cļistributed in dry mearlows"
park meadows and bushy places'
Seįįnunt caruifoĮĮct L. __ the only representative ol the gtlilus in Estottįa
is frequent in meac]ows and park meadows' a'lso itt s\Į'aiĪtp\l tneadoų''s etr:-'
:mainly on the mainļand of the cottnįt'r.
Cõnįoseļįnuru aaginatlznz (Sprerrg') 'l'lrell. gr0\ĮlS in llLrshl' ļreįļS ū-Į
-rįver banks and in floodplain forests; iį is not rtrcot'iled from the islands

(fig. 6a)
Īķ" only species of the gį'nus Osįerįcum Hoffnr. * o' paluslre (Bess.)
Bess. geneialiy occurs in saļt marshes of the western islands and on the
westeri coast-of the Estonian mainland, but also in floodplains of the
Emajõgļ River near 'Į'artu (fig. 66)
Ān'geĮtca sųĮaestris L. įs widel1 iļistrįbuterļ itl damp nreadows, [ens,
swampy lorests, on the river banks.
Two species .beloltg to thel getļuS Archan.geĮĮca Ļloffnr.. irr Estonią
A' officinālis (Moench) FIoffnr.. is rarely cirļtivatecį and sonretirnes,'rurįS
wild. ,4. Įitoratis (Fr') C. A. Agardļr is usLlally distributed along river
banks, ditches and lakes in coastaļ regiclns, and is rathel rarel in the cetttre
i
of the countr5'.
Leaįstįcum officinuĮe Ķocļr is cuļtivated irr the western part of t]stonia
anrl on the western isiands; someįimes it occttrs äS a1Ī escape'
The genus Peucecįanunr,.L. i_s,rePresented irr the Estonian f Įora by twrl
species.:-P. alreoseĮįn'uttį (t.) Moench is recorclecl from .a few scattered
lįcalities in dry pi'ne forests and other sand1' habitats jn the Tartu District
irr suitabļe lrabitats
{fig.75) . P. paĮustre (L.) Moench is rvideļy distributed
ou., tr,. whole terriįorv.
Anethurrl graaeoĮens L. is cultivated throughout the cout;try, and some'
times runs wild.
Pastįnaca sįįaestrįs Gars. is common arrd locally abundant irr fallows,
waste places around buildings and' settļements, frequently as a weed.
P' satįia L. is sometimes cuļtivaįed as a vegetable
HeracĮeunt sįbįrįcum L. is irequent in dry tne adclws and park tnearįows,
bushy]places, on, river banks, on fieļd nrargins, along ļhe roadsides aRd
railwaį siilir,rgs.' H. Lehmannįanunt Bunge has escaperį lrom cu1ti.ratįorr
at Saare in Jõgeva District. In gardens ancl parks also ot}rer species have
been cu1tįvated'
'
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In Estonia įhe genus Laserpitium L: contains two species. The'
õccurrence oĪ L. tatif oįįum L. is confined to calcareous soils. It grows in,
meadows and park meadows of the western isļands and of the westerrr
part Öf the mainland (fig. 87). L. prutenicum L. has established itself only
near Tartu (at the ddges of haidwood and mixed forests, in bushy areas.
and floodplain fens of the Emajõgi River) (fig. 89).
Daucus carota L. is scattered in dry meadows, park meadows and on
lield margins preferring calcareous soils. D. satįuus (Hoffm.) Roehl. is
widely cultivated
territory.

as a vegetable and a fodder plant throughout

the,

Cornq,ceae Dumort.ļ

ln Estonia the Cornaceae Īamily is r'epresented by three genera.
ChamaepericĮgmenum suecįcum (L.) Graebn. is locally frequent irri
the northern coastal region, on the small islands and Hiiumaa. It grows.
in wet meadows, park meadows, in mires and swampy pine forests.
(fis. e3).
TheĮųcrania sanguinea (L.) Fourr. is the only native species of the.
genus in Estonia. It is generally distributed in the western part of the
mainland and on the western islands, being very rare in the south'(occurs.
only on the banks ol the Koiva River). This shrub grov/s in light hardwood and mixed fores,ts, park meadows and is aļso cultivated in parks.
T. alba (L.) Poj. is wiclely cultivated in parks and gardens, sometimes.
running wild' I. stoĮonifera (Michx.) Poj. is only cultivated.
CÖrnus mas L' is very rarely cuļtivated.
Caprifoliaceae Juss.2

Four genera represent the Caprifolįaceae family įn the wild flora c[
Estonia.
Sambucus racemosa L. is encountered fully naturalized throughout the
country. This shrub has the character of an indigenous species in mixed
spruce forests in South Estonia. Its several varieties are cultivated in
parks and gardens. S. nigra L' is cultivated in the more favourable climatįc
conditions of West Estonia, especially on Saarema a. S. ebuįus L. is known
only in one locality (Pühajärve), where it occurs aS an escape from culti_
vation (fig.

100).

of the genus Vįburnum L.' only one native species
L. is
- V' opuĮus
found in park meadows, broad-leaved forests, mixed spruce
forests and
on the lake shores. Frequently, Ī. roseum (L.) I-regi is cultivated. of the"
species cultivated V. įantana L. and some other species may be mentioned.
Lįnnaea boreaĮįs L.
- the only representative of the genus in the
t By S. Talts.
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spontaneous flora'oi Estonia is scattered throughout the territory and is
lācally frequent in coniferous, particularly in spruce forests.
Two indigenous species beiong to the genus Lonįcera L,, of which
L. baįtįca nāi. ls disīributed on the mainland of Estonia in moist park
meadows, fens, swamp forests, chiefly on caļcareous soiļs (fig. l08).
L. xgĮosteum L. is common in broad-leaved forests' mixed Spruce forests
and dry park meadows. į. tatarįca L. and L' caprifoĮium L. are widely
cuļtivaįeā plants; L. periclųm,enum L.,' L' alpigena I-', L. AĮberlii Reg. etc'
are less common.
of other genera in cultivati on, Symphoricarpos aĮbus (L.) Blake var.
Įaeaigatus (Fern.) Blake, is frequent; Ķol'kaįtzįa amabįįįs Graebn" Dįeraįįla sessįįifoĮia Buck|., 'VĮeigela įaponica Thunb' etc. are less frequent or
rarely cultivated.
Rubįaceae Juss.|
the Rubįaceae Īamily contains three genera with l5 species,
genera
with 12 species belong to the spontaneous flora.
of which two

ln Estonia

Sherardįa aroensįs L. is a casually introduced plant.
The genus AsperuĮa L' is represented by four species. A. odorala L. is
toļerant to shade and is commonly distributed in hardwood forests and
mixecl spruce forests, rarely in park meadows growing under the bushes.
A. cgnanchįca L. is knorvn onlv from a single locaļity at Kärde (Jõgeva
oistiict), occurring aS an escape from cuļtivation. The distribution of
A. tįnctorįa L. is deterrnined by edaphic conditions, it is especially confined
to the ļimestone regions in the North-West Estonia and on the western
islands, beirrg frequent on alvars and in the aļvar pine forests, dry
meadows' aiong waysides, on fieļd margins etc. This common alvar-plant
is rare or absent in ,tķe other parts of the country. A. rįuaļįs Sibth. et
Smith mainly has an eastern occurrence (along river banks in floodplains,
on smaļl isļands in rivers etc.). From East Estonia it has spread to the
centraļ part of the republic's territory, being there ļess common. A' rįaalįs
reaches its cļimatic north-western boundary in Estonia'
Nine native species represent the genus GaĮįum L. in Estonia. G' trįdamp or Swampy mixed Spruce forests in
f Įorum Michx. is rather rare in
(fig.
aparine L. and G. spur[unt L. are widely
G.
123)
.
Estonia
North-East
found ir-r bushy areas on river banks
also
is
distributed weeds, the former
and in park meadows. G. paĮustre L' is common throughout the territory
in damp meadows, mires, swampv forests, on the banks of lakes, in
ditches etc. G. uĮĮginosum L. also is a common Swamp_plant. G. RuprechĮii
Pob. is rare on bog soils (fig. t30). G. boreale L. is distributed throughout
the country in dry or fresh meadows and park meadows, on alvars, the
edges of iorests, along waysides, in bushy areas etc. throughout the
coūntry. G. uerum L. is most frequeni in the western and northern parts
oĪ Estonia in dry habitats (dry meadows, alvars' alvar pine forests, dunes

'

By S. Talts.
16{

723

etc.),_itt o't,hęņ,parts oi the te;ņitpry įį, has a scattered,distp1butiort. G' ņq!':
Įugo L' is enca,unte,red all over ihe ,ęountry (meadows,
;park meadow.q,
's.op.
alvars, forests, waysides etc.), G. c1uciaLĮa (į.)
is o io.u nuįr.rrirĮĮ

Plant'
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Vaļerionttceae D(..

,; "

..

,
:

I

, The VaĮ.erįanaceae iamily lļras t'*'o gen.era in,Estonian fļora - ,,,Vaļe-rįaneįĮa Mill.'ānd VaĮerįanq L. The genus VaįerįaneĮĮa: with two. species
is stated almost only on the western islands. V. dentato- (L') Poll. isĪound
in the western part ol ,Saarernāa (fiģ., l37)"., V'.: įoctlsta' (L.) Betcke aĮso
on other' islands and along the western'coast of the Esįonian: mainland
,(fig. l39). Both species are ānnuaļs;,maiflly lieļd weerįs, V. locusta (L.}

Betcke grows also on įhe coasts.
l :
The genus VaĮerįuna L' is represented by four species, ol which V. officįnalįs L. is especially polyin,orphous', In our teriitory iį includes three
one'oĪ,them.-. uar. ęstonica (Nenj.) K..,Eighw' is described only
Iarļetļes,
from Estonia. About įhe distiibutiorr of V' sam.bų4isotta twik.lil. Iew data
are known. V' saĮįna P'leij. grorvs along the coasts. V. baItįa;a llei;.
1tz.
afficinatis õ. integrifolta Leā) is very rare,,'thę 1irst tiįa is ,t"t"a Ļy
'
:-A. Bunge from r\bja (Sorrth_West Estorria)..
,,į |,
,i
.
.

' ,
"':
l , In Estorrian flora įhe
nativespecīes. :

'

Dipsacaceae

Juss.2'

:r

,

fanrily is representecl by three genera with three

.

:
Knautįa aruęnsįs ,(L.) 'fh. Co_rr1t. is comlnon. il dry; n,eadows, parĻ
meadows, alt,ars vlļth a .:ulficiently deep humus layer, .fallows' fietd
margins and along waypides thrgughout the country
,

Succįs,a pratensis MoencĘ is frequepļ in šwampy trteatlįlņ,s, Swarnp.y
parķ meadorvs, fens and Swampy iorests.
Scabįosa colulnbarįa L. is recorded from a number of iocalities on the
wesįern islands (Saaremaa, Hiįuntaa, Vormsi, Vilsandi ętc.) in dry
meaclolvs, a.lvars, fallows aņd sanrly rvaste places; the species mentiorreä
rarely occurS in North_West Estonia being absent frottl the oįher parts of
the country (fļg'. l47)' Sonre speņies of the genus are cültįyated äq decq
. rative plants,

.

.

,

''

,

.

"' i

Ad,o*arrur'

J. G. Agardh

3

,

;

This iamily incļudes only one species,,- Ad'oxa nnschq,teĮįįnu L.'
occurring'in'the E|stoniän spontaneo'us fļora. It is,scattered in mixed shady
Spruce forests,,fļoodplain,forests, hardwood iorests and park meadows
(under shrubs). :
,

t ByK. Ęiqhwald
Tālts.
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ļn Estonia ,tke Arįs'toĮochįaceae farrrily cotrtāins two'genera
Asarum eĮļropaeum' I-. is:a rrative species local'ly common in hardrvood
and nrixed 'forests.
Arįstoļochįa cįematįtįs L. and A' durįor Hiļļ have beetl recorded as
individuals introcluced to some parks and galdens"
'

Betu'ļacea,e S. F'. 'Gray

2

. ln'the spontaneous flora of Esįonia the birch lanriiy is represented by
three gener a ** CorgĮus L., Betu'Įa L. and Aįnus J. Gaertn. Trro geirera --

Carpin.us L. and ostrųa' Scop. are on.ly cultivated.
CorgĮus aaeĮļana L. is generall1; 61.,r'ruted throughout the territory,
being most irequent on calcareous soils in the northern and western parĮs
of Estonia, including tļre western islands, where it forms thickets locally.
C. amerįcana Marsh., C. coįurna L. and others are only cultivated.
Carpiruts beĮuįus L. occurs in parks and dendrarittms, In Estonia iį
irirctifies but often keeps the Īorm of a shrub.
. ostrųa uirgtn'iana (Mill.) Wiļld. is very rareiy cuļtivatecl.
l]he genus Betula L. contains four speciės in the spontaneous lįora.
B. penduĮa Įįoth and B. pubescens Ehrh. inclddirrg maily.forms are lvidely
distributed over tlre.rvhoic country. B. humįl'įs Schranl< and B. nana I'. are
found in suitable habitats n'rainly"in the I:lstonian mainland. B. mgrsinoides
Tausch, being separaied from B. hurnįįįs Schrank, also occurs in Estonia,'
but its distribution here is not yet clear. In parks and dencįrariums the
following alien birch species are cultivatedt'.,8. lenta L., B' lutea Michx.
fii., B. papurifera Marsh., rarely sotne other species. B' concinna Gunnarss.,
established irr the F'ļora of tlre Lerringrhd,Region (l957' II) has not been
' t1," i :
iencountered in Estonia.
, ]'he gellus AĮnus J. Gaerįn. has įwo species in the Estoniarr spontaneous
'flora * A. gĮutinosa (L') J. Gaertn. ,and uļ. īncana (L,) Moench; botli
are commonly distributed throughout the territory. The hybrid A, \ pube'
scens Tausch (A. gĮutinosa\ A: inca'nc) has,a ra're'occurrence (Hiirrmaa),,
A. ą'įrįdįs (Chai.x) DC. antl A' rübra Bong. are,cuļtivated,
"

,

l

Pagaceae Duntorl.L
l- agaleae iamily Ęas two genera,,iņ',E.toni'o -' Quercus L. and
Fagus
"ļ'he L. Tlie only wild species is Q. ņoĘ1,uy I' , that grows .in forests on
bāse-rich soils and in paik nleadows com'monly in the western and noriherņ.

'
'ļ

B)' L. \iiliasoir
tsy S. Talts.
Br' Ą. Kalrįa
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parts ol Estonia. Oak is the most favourite decorative tree in parks
Q. rubra I-. is the most frequent one among the introduced oak species

Q. petraea (Matt.) Liebl., Q. macrocarpa Michx. and Q. mongolica F. Fisch
ex Turcz. are very rarely cuļtivated in parks and gardens.
of the genus Fagus L' only F. sųĮuatica L. is cultivated irr parks.

Mųricaceae S. F. Grayl
lrr the Estonian spontaneous flora ihis family is represented by Nlgrica
gaĮe L' a characteristic species of West Estonian bogs and swampy park
meadows. The eastern boundary of its distribution crosses Estonia (fig.
177 and l7B).
l ugĮuntĮaceae Kunth

:}

1'his faniiiy is not represenled in the wild ilora of Estonia.

Tlrree species of the genus Fterocarga Kunth are introduced. P. f raxiniįoĮia (Lam.) Spach and P. rhoif olia Sieb. et Zucc. are cuļtivated Īor decolative purposes in some parks, gardens and dendrariums.

Ęepresentatives of the genus ĮugĮans L. are aļso cttļtivated as decora_
tive irees. The most frequent species is Į. cįnereaL.,it has been cuļtivated
much more than .į. mandschurįca Max' Į. regia L. has a relatively rare
occurrence; its fructifying specimens are found only on Saaremaa. ./.
cordiformis Max., Į. nigra L., j. Sįeboįdįana Max. and Į' stenocarpa Max.
are only recorded from solitary localities.
oĮeaceae Hoffmanns.

eį LinklJ

Fraxįnus exceĮ.sįor L. is the only wild species of įhe family in Estonia.
Įt is widely distributed in the South, less commonly in the West and
North and grows in mixed forests and meadows, very rarely forming a
pure stand. F. exceLsįor L. prefers humus_rich and damp soils, but also
grows on drier calcareous soils rich in humus and it Īrequently occurs in
parks and gardens. Its height is estimated at 30 m and the diameter of
the trunk at l'B m. Among the introduced species, F' pennsgĮaanįca Marsh.
has the widest distribution, being appreciated not only as a decorative tree,
but also aS a perspective species irr forestry. F. Įanceoįata Borkh. anrJ
F. mandsclturīca Rapt. are used for greenery. The other six species have
so far been cultivated rarely.
Of the genus Forsgthia Vahl, the species F. suspensa (Thunb.) Vahl
and F. )( tntermedįa Zab' are more frequent in gardens.and parks. Three
By i!1. Kask.
By A. PaiveĮ
Į}y A. PaiveĮ
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species (F' europaea Deg. et tsaļd., F. 9aata Nakai, F' uįrįdįssįrm Lind|.|
are represented only by individual specimens.
In Estonia ihe genus Sųringa L. coniains 12 introduced species, r:|
which S. auĮgaris L. is the most f avourite decoratļve shrub throughout the
,country; it sometimes runs wild. S. losįkaea Jacq. lil. is also common iit
parks and gardens. s. X chįnensįs Wilļd., S. uįlįosa Vahl and S. WoļĪįį
Schneid. are comparativeĮy frequently in cultivation. Among the more
.rarely cultivated species only S. ref Įexa Schneid. is more frequent.
The genus Ligustrina Rupr. has two species in Estonia. L. amurensts
Rupr. is cultivated in parks and gardens. L' pekinellsįs Rupr.is very rare.
The genus Ligustrum L. also includes three decorative shrubs in Estonia, oĪ which L. uuĮgare L. is comparatively irequent; L' obtusifoĮįum Sieb.
,et Zucc. and į. gezoėnse Nakai are cuļtivated rarely'
Gentįanaceae .}uSS.

ļ

The Gentįanaceae lamily is represented by three genera in the sponta_
.neous f lora of Estonia.
Three indigenous species belong to the genus Centaurįunl Gil., of
which C. puĮchetĮurn (Fr.) Druce and C. uuĮgare RaĪn are distributed
.along the sea shores of the western isļands and tļre western part of the
Estoįian mainland, rarely along the northern coast' of the two, C. aulgare
-is more frequent. C' mįnus Moench is scattered throughout the territory
(in waste places, pastures, waysides, in bushy places etc.).
The genus Gentįana L; has five native species in Estonia. G. pneu'
.ntonanthe L. generally occurs in the eastern part of Estonia (fig. 200)
,and is scattered in damp meadows, fens and light hardwood forests;
,comparatively rare, G. crucįata L. has a scattered distribution almost
throughout the country except the islands. It grows in dry habitats (in
,dry meadows, riclges, along roadsides etc.). Įn saļine areaS, especially on
.islands, G' uĮiginosa Willd' is Īound. G. ĮinguĮata C. A. Agardh anrl
'G. amareįįa L' S. str' have a scattered occurrence in meadows, park
;meadows, pastures, waste places and along the waysides throughout the
territory.
Tlre only representative ol the genus Saertįa L. _ s. pereuįįS L. is
,comparatively rare in Estonian Spontaneous'flora' Most of the ļocalities
are situated in the southern and eastern parts of the country (in swampy
;meadows and fens) (fig. 207).
Menganthaceae Dumort.2

Menganthes trifoliata L. is the only native species of this family in
Estonia. It is a coflįmon plant in suitable habiĮats (fens, bogs' Swampļl
forests, inland water'bodies).

ļ
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This fanrily is represented by Vįnca mįnor L.' which was introduced
long ago ancį is common in parl<s, gardens and especially in cemeteries;'
it freq1lentl}, run.: *!ļd

. ,'] ,

AscĮepiadaceaeR.Brown2

. oi

the AscĮepįadaceae family only one species *- Antįtoxįęum officinale'
(Moench) Pob. Į.Cgnanchum uįncetoxįcum (L.) Pers.] occurs in Estonia,
having a, weste_rņ distribution. It is encountered on Saaiemaa alvafs,
coastal ridges and in the light broad-leaved forest at Puhtu (fig.2ll).
A. officinate invaded probabiy in the subboreal climatic period from the
West (from South-East Sweden).
C

onaoĮuulace ae J

ŪsS.:'

:']I"wir

generį] with two'species belong to the family Conaoį,uuįaceae.
Conuoįuuįus araensįs L. is a common field weed, having leaves of veiy
variable shape and varying in pubescence. The less variable CaĮgstegĮa:
sepium (L.) R. Brown grows on the lake and river banks between bushes.
tn this volume of "Fļora'' a pubesceni variety with rose petals
VāĪ':
- itself
pubescens Viliasoo -.. is primarily described. So far it has established
in several pläces in South Estonia along roadsides, field margins andaround buildings.

.',:'Ihe Īanrily is represented in the gardens lry severai species of thegenus Phįox L. and other introduced species. PoĮemonįum' caeruleum L.
is ia ,wild species, growing in iens and on their edges. It is, found infayqurablq habitats throughout the ,Estonian territory, but not very
frequentĮy.
, ' i: :.,
, j

'

'

HųdrophgĮIqceae:R. Brown ex

Edw's

]

"fhis family has no
wild species in the Estonian Ī\ora. Phacelįa tanapetifoĮi.q' Benļh. was introduced long ago and cultivated mainly as hone1l
plant. Nowaday.s it, is, cultįvated comparatively rarely.
:

l
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"
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Borogįnac:eoe

Juss.6

..

:.

'

ln the Estonian flora the Boraginaceae Īami|y has l t genera with 22'
species to which a description,ioi 2:introduced decorative plants has been,
ļ')

2
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atįded in this :'I],ļora]:''Borogo offibinaĮis L. is comparātivelv iai"eĮy cul_
tivated as a honė1,"o. d.rģ-plait. tvtūo'oit/s aįpestijs Įr. \V'Sclrmidt is
cultivated for decorative purposes.
The most Common arrcl widely distributed species throrrgĮrout ihe terri_
tory are: Ėchį'u'nt' rluĮgare L'. Anahusa o|f'icinalis L., Į'ųcopsis araensįs L.,
Mgosatis araen.sįs (L.) FIiįį, M. strį,cta' Link..M. pttl't't'stris (t..) Nathh. and
M. caespito,sa C. Sclruļlz.
ol the genuS fulyosotis L. irr adrįi1įott ttl tlte abovt'"Itlcntioned. 5 more
species wiįh limitctļ distribution are recorded iront Estonia. M. Įaxa
Lehnr. grows on the sea coasts, locally forrning a dense cover. In the iutter'
parts of the countly- it is oniy etlcountered in a few -localities. M... hispīda
Schlechterrd. sen. is corįiinerl to the aļvars and other habitats on limestone
grottnd. M. dįscoįot'Pers. ļtas been recordecį only oncc from Sotrth Estonia at ilre beginning of the present century. M. sglaalica (Ehrh.) Floffm.
has been introduced long ago as'a decorative piant and has become naturalized in parks' r'aiely i]n other' habitats.] M. sparsif Įora Mik' ex Pohl is rare,
growing.in various habitats, but ahvays as individuai specimens.
'. The genus LithospernrunL 1,. contains two species in Estonia. L. offi
cįnaįe L. has a r'are occurrence; most of the localities are situated in West
and North-Eļast Estonia. L. arrsense L. is not \rery ColĪnlor-r, but is nrore
frequent than the above-mt'ntioned species.
'I_h. g",ru. Sųtn1lltt1Įttttr L. įs reprcsented br trvcr spccies, oi ų'lrich
S' of|iciīl'aĮe L. is cotnparativeiy frequent in South Estonia on river bank9
and in damp flooctpļaiį meadows. S. asperunt' Lep., ncxv firlly ņ31i1ņalized,
was introduceci long ago ancl probably laįcr reįntr'orįuccrį. At present it
is,more frequent itr.North Estonia llong roads, near buildings, in _cemeteries and gardens as a decorative plant. S. asperunr Lep. is rnorphologically morc variable than S. officinaĮe L. Specinrens with typical pelicrlate
upper ieaves and blue llowefs as well as specimens with semidecurrent
teaves and bluistr vioĮet or violet flower.s may be found. Tļle latter have
hybild oflgln.
,N'onnea puĮĮn uar. rossįca' (Stev.) M. Pop g.roĪū/9 ()ļ] sandy soils,
usuąlly scaįtered between pines. It i,s.recordet'ļ in l0 loqrrlities, most of
them in South-East Estonia (fig. 232). l
..:
is F. officinaĮis
spggįę5
irequķ:nt
most
L.,
the
l:of the genus Pulmonarįa
and
mixed forests.
hąrdwoocį
L.; (l?, , ob"uro,'Ęumort.) growing .in
are only
,
Hayne)
Speģimens with'.rvhite-spotted leaves (P..ma'culosą,
glandular hairs;
cįļtivatecl, P. angustifoliu, L. ĻP, azurea.Bess,)
'ivļthoų!
hą-sibeen
scales
tube
under
with
glabrous
corolia
but
,r'ecorded only irom
in
South.Eąqļ,Fitqņļą.:,(iig.'?95)'
ą fe5,.locaiities'nr..ainly
.
Lappula ņĮįo'sotiĘ Moench grqryS oņ,,sanģy, soils,aļong.Ęailway sidi.ngs
'
ąnģ.wa,ysieles, also on mounds, I,t is. qa{nrĪļ.on in the uiestern, northertl and
gcruļh;ęāster,ņ; pa,rts of, Ęstoni,ą.l.4Įdiląbs,ęr11' 1ņ,,įhe central part.' , !.
Asperugo procumbens L. is a coastal plant locallv forming a dense
Cover oĪl decomposing organic matter; ra,rely lar ironr the sea' shore.
:
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CgnogĮossum officinuĮe L. is chiefĮy conĪined įo coastaļ regions. tn the
central parts of North and \tr/est Estonia it has a scattered distributįon and
is rarer in South Estonia.

Soįanaceae Juss.l
In the Estonian fļora the Soį.anaceae family comprises l0 genera with
22 species, of which 2 genera with 6 species are native; the other 16 h.ave
been introduced as usefuļ or decorative plants.
In Estonian spontaneous flora, the genus SoĮanum L. is represented
by the greatest number of species. S. nigrum L. occurs thr.oughout the
territory as a ruderal plant; locally frequent; entirely lacking in the other
habitats. It varies in the shape of its leaves and coļour. S. duįcamara'u.
is widespreacl along river banks and in bushy areas aļl over the country'
Morphologically constant. Tlre integrifolious Ī' persiculrz (Willd.) Marz. may
rarely be found. S. ma'rinum (Bab.) Poj., closely related to S. duļcamaraL.,
has hitherto been known only from the western islands, mainly on the coasts
on Fucus-ridges. S. įįtoraįe Raab is recorded from Saaremaa in a few
closely situated localities (fig. 26l)' S. rostratum Dun. and S. sisųmbriiįoliunt Lam. have been found only once in Talļinn (casual adventive
plants). The potatoe
L.
- S. tuberosum
- a cuļtivated plant of South
American origin, according
to the intensity of seļection, represents itself
as a constantly changing heterogenous complex of sorts.
The second genus
L.
representatives in the
- Hgoscgamus
- has tr,vo
llora of Estonia. H. niger
L. is comparatively
frequent, but its habitats
are not stable. H. bohemįcus F. W. Schmidt, having a more southern
distribution, has been found two or three ,times in the Centraļ Estonia.
According to Pojarkova (1955), its seeds do not mature in the more
northern areas as a result of which we may suppose, that being introduced,
it docs not sprcad.
The following genera, mentionecl here, are introduced into Estonia as
useful or decorative plants.
of those best adapted to our climate is Datura stramonįurn L. It has
been cultivated as a drug plant and is found here and there and as a weed
in ruderaļ places near buildings'
The genus Lųcium L' has two represenįatives in gardens and parks
of which the more frequent is L. halįmifoĮium Mill' Especially in thā soft
cļimatic conditions of the western islands the plani has been cultivated for
hedges and decorative purposes probably for many centuries already.
L. chįnense Mill. is cultivated only in some gardens (Tartu, Tallinn,
Järvselja) . Capsicum annįįum L., rvith red frui,ts, cuļtivated mainly as a
decorative plant, is welļ-known among people' It is grown in ,rooms, open
fields, in collections of drug plants and schoolgardens. The form with
green fruits is rarely cu1iivated. Atropa beĮladonna L' is cultivated onlv

'
730

Į].v

L. ViĮjasoo

anti įn botanicaļ gardens' Some species of the
genus īIį'cotįana L. are cultivated aS useful or decorative p.lants. N, rustįc.a
in
į. ana N. tabacurn L. have been in cuļtivation mainly in war time
gardens as rvelļ as in vegetable garderrs, tlrorrgh the qua1ity of the tobacco
Ļas ļow. Nowadays these species aļ'e rarely cuļtivated. N- alata Link et
,otto is lrnown as a decorative plant. Petunįa \ hųbrida hort' is in use for
decorating verandas, windows, garden vases, stands Īor flowers, rarer in
flowerbeds. Lgcopersicon escuįe;tum Mi1,. is wideĮy distributed in gardens,
vegetable gardens and gardening farms ihroughout the terrįtory:. To.*r.:o
(where the fruits
,is }"p.esen1ed by nr*.įl sorts ģrowing in open fields
mature only partially) as weļļ as in hothouses'
In past ten yeari in ihorticuļture,there is an interest in PhgsalĮs l-,species as perspāc,tive berry plants. P. aĮkekengi L. is already known from
.eärly times as a decorative plant. For experimerrtal purposes the following
.p".i". are introduced: P. iiocarpu Brot. ex Hornem., P. pubescens L' and
many sorts oi P. peru.aiana L'

in drug plarit

coĮlectiott_s

ScrophuĮarįaceae Juss'

l

1'his family is represented by 17 genera with 65 species'
verbascum thapsus L. is widely distributed, growing in open places
on sandy or stony soiļs. 7' nigrum L. aļso prefers dry open habitats' Įt įs
very variable. The hybrid V. nigrum \ V. thapsus (V. \ coĮĮinum Sclrrad.)
,rarely. othei species ('V. phĮontoįdes L.' V. thapsiforrze Schrad')
"."rr,
are įn cuĮtivation and run wild or-rly casuaiiy.
CųnūaĮaria muraĮįs Gaertn., Mey. et Scherb. is cultivated in rock_
gardāns, but from some iormef manors it is known aS an escape on ruins
and stony terraces.
The geirus Lįnarįa įliļl. has two species in Estonia. L. uulgaris Mtt.l"
is generally tlistributed on sanriy soiļs and shingie along roadsides, in
.rnāy plains, waste places. L. repens (L.) Mill. is a rare adventive plant
in ports, on railway sidings and in loading places (fig.29l)
of the genus Antįrrhįnuni L. only A. ntaįus I-. is known as a favourite
decoraįįve plant.
The genus Chaenorrhinunt' (DC') Lange is represented by Ch. uįscįdum
(Moencū) Simonk., having scattered occurrence throughout the territory
along waysides, railway sid,ings, loading places, around buildings, and
,especially in recent years as a field weed.
Three species of the genus ScrophuĮarįa L. have been established įn
Estonia. s. nodosa L. is frequent around buildings, in pastures, along
slopes of ditches and ways, in forests. S. aernaįįs L. is a rare adventive
plant recorded from single locaļities (iig. 295) . S' aurįcuĮata L. is repre_
ļenįed only in an old herbarium, that dates from the last century (fig' 298)"
, The genus Mįrnuįus Į-. is represented irr Estonia by ihe naturalizerl
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i\Ąįmuįus guįįaįuS DC., growing on river banks and prelerring
damq,habįtats in; some distiictŠ of northerį Estonia (f'ig. 300). M.''moschī
/as Dougl. has been found as an escape from culūvation ir Taļlinn,
about 30'.years ago; later it has disappeared.
The existance of GratįoĮa officinaĮis L. in the flora of Estonia has been
established only on the bank of 'the pirita River not lar from Tallinn (fig.
30a) @ herbarium specimen). In at1dition to this find there are old daļa
in literature ab-out its occurrence on Saaremaa.
' Limoseįla aqūatica
L. is the only representative of the genus Lįnrcseļļa
I-. in soviet union. It is found on muddy banks of, stagnant or slowly
running waters and on the sea coasts' ,mainly in northein Estonia (fiģ.
306).

The genus Veronįca L. has 20 species in Estonia. V. serpgtĮifoįia L.,
V. chamaedrįļs L. and V. officinaĮis L. are common plants in grasslands
and forests. V. longifotįa L. is especialĮy frequent in damp or SwampY
meadows and on river banks. 1'he species of the series Agreites Lehm. -V- agrestis L., V. opaca Fr., V. persica Poir., V' poĮita trr. are fieļd'
weeds or may be found in vege,table gardens on sandy soils. The two firsį
are comparatively frequen,t, but the third has so far only local occurrence
(fig. 3l5). V. poĮita'Fr. has been encountered in two loįalities (fig. 3l2)
in.the-last.century-. V. hederifoĮ'įa L. also occurs in fields and alonģ roaj_
sides,,but is only found on Saaremaa and in northern Estonia (iiģ. gro).
V. araensįs L., V' aerna L. arrd V. Dįįlenįį Crantz are distributed in .rnjy
fields and other places. 'rhe latter has been recenily established in SouthEast Estonia (tig.320). The lollowing species are confined to the water
and wet habitats: V. scuteįļata L. in fens, ditches and other wet places,
rathęr frequently (not rarely var. piĮosa' Vahl) ; V' anagaĮĮīs-aquaiīca L.
and v. beccabunga L. are comnron in streams, ditches and spiing fens;
V. catenata Pennell has been found on Saaremaa, but an exacį
identificaįion of that doubtful taxon ļras not been successfuļ so far.
V. teucrįum L. has local occurrence in dry meadows, V' spicato L. is rnore
frequent in dry meadows, hills and by roadsides. The following species
have run wiļd from cultivation: V. peregrĮna L. (some iinds lrom the ļast
century); V. fĮĮiformls Smith has been spread from rock-gardens in recenl
years and has become a troublesome weed, especiaĮly in cultural grasslands (fig. 322).
The genu$ Digitatis L. has no representatives in the wild flora ol
Estonia. D' purpurea L' and D. Įanata Ehrh' are cuļtivated as drug plants
oI deeoratil,e planį5;, sometimes ruņning rvild. D. grandīf Įora Mill. į iarely
cultivated in Estonia. According to old data in literature it was recordēd as
an adventive plant. Tlrere are a few other species cultivated occasionallį
-and
MeĮampgrum'crįstaįum L' grows in meadows; park meadows
b,uqhes m'a'inly,in the w,egtern parį of Estonia (fig. 3s-2). M.
arueņse L' is
known as a iield weed from the western isiands
1Īig. sā+1, Įa. nemQrqĢurn
I-. s. sir is common in hardwood forests, bushį ä'..r, ,na meadows
of
Vy'est ancl Norįh Estonia (fig. 335i . 14. polon'icum, (Beauverd) Soõ inhabits
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simiļar habįtats and is comparatively cornmon lhroughout the ierritory
M. sgĮuaticum L. and M' pratense L. are frequent in iorests and patk
meadorvs.

genĮļS Euphrasia L. the
"Flora USSR'' XXII has been used. Acčording to the species dealt with
in the above-mentioned "Flofa'', in Estonia įhe folļou'ing species afe
irequenl in ntead<lws, on wood edges;
stated: E. condensata Jord.
Ė. suecįca Murb. et Wettst. (a spring race without gĮarrds) _ rarely in
meadows; ma.inly in the ,West; E. \ Reuterf Wettst. -... not rare in different
habitats; , E. breatpįĮa Burn., et Gremli .' comParatively f'requent in
meadows; E. \ Murbeckįį Wettst. - - very rare; E. tenuįs (Brenn.) Wettst"
(a 'species growing: in spring, with glands)' is frequentļin mēadows; E"
paruif Įora Sclra'g. is the rnost frequent species of the genus in meadows,
pastures, around buildings; E' ĮJechtrįtztana Jung. et Engl. (a spr,ing race,
very rarely with single glands) grov/S very seldom in meadows; E. gĮabre'
scens (Wettst.:)]'Wiinst. occurs not rarely in meadows; E.' rnįcrantha
Reichenb. is found in dry meadows and paņļ< meaģo'1vs, mainly in'North
Esįonia, but rarely; E. fennīca l(ilrlm. is ttot rarc in meaclows and on the
edges of rvoqds; Ī. macrantha Lindb' fii. is rather fręquerrt. E' Rosth,ouįana
Hayne, E' nonį,ana Jord. and E. hįrteįįa Jord', recorded frorn Estonia seetir
to be actually forms oi the very vani,ahle E. fennica Kihlm.
The genus odontįtes Zinn contains two species in Estonia. o. serotįna
Dumort. is frequent in meatlows, on rroadsides, on river banks and in fields
as a weed. o. įįtoraĮįs Fr. occurs locally rin salt marshes.
' : The genus Rhįnanthus L. has 7 species in the spontaneouŠ flora. Thė
section Gįabrį (Soõ) Vassilcz. is represented by following species: Rh. mon.
tanus Saut. -- comparatively rare on the edges of woods and bushy placesi
Rh' aestįuaĮis (Zing.) Schischk. et L. Serg. is a ccimmon ;plant in severdļ
grassland communities; th.aernalis (Zing.) Schischk. et L. Serg: is frequent
in meadows; Rh. apĮerus (Fr.) ostenf. in growing in winter corn, its exact
distribution is not yet člear. To the se,ction Mįnores' Ste1n.' belong; R/l,
nigricans Meinsh. rvhich is found:',in meadows, at,the edges oĪ,swamps
,(not frequent); Rlr: mįnor L. s. str' is gerrerally scattered in meadovrs and
park meadows. The section GĮanduļosį (Soõ) Vassilcz. is represented by the
endemic Rh. osįįįensjs (Ronn. et Saars.) Vassįlcz., rvhich įs confined. to
calcareous fens and park meadows oĪ Saaremaa (fig. 353).
Two species in Estonia belong to the genus Piedįcutarįs L,: P' paĮ.astris
L. is a common swamp-plant throughoLrt the territory. P. sceptru.m-carolinum L. has ļocal occufrence in damp park meadows.
LaįhraeįĮ Squomarįa L: has a scatįererl rlisį1iĻņ1i9,, itl .įtazeļ cop1lices
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N o į e. 'Į'he descriptions o[ species occurrittg orriy in cultivatiorl . in
Estonia, described in the present volume, are marļ<ed in' text and in the
systemati_c index with lf;,the adventive ones with *
r

EEsTl Nsv FLooRA lv KÕITES MAINITUD SÜSTEMAATILISTE ŪHIKUTE
TEADUSL|KKUDE NIMEDE JA sį]NoNÜÜMlDE TÄHESTIKULtNE REGISTER

--

Kehtivad nimed on toodud kursiivkirjas, sünonüümid

kirjaga arv viitab leheküljele, kus antakse vastava
leheküljele, kus on joonis

tal<sotri

harilikus kirjas. Poolrasvase
kirjeldus, kursiivkirjaga arv *

AJĪoABHTHHa yKA3ATEJtb HAyįlHbIx HA3BA}luü įl cl,tHoHĮ,lMoB
c}lcTEMATI4ųEcKįlx EÄHHHų' ynoMflHyTblx B lv TOME (oJIoPbI
3cToHcKolĮ ccP>
Įelžcrnnrenlnbļe

Ha3BaH}trt npIrBēĀeHbI KypcuBoM; clļHoįIllMbl

rou. Ųucno nonyxįlpHblM rrrpuQrou

īaxcoHa' įļHcJĪo ķypcļlBoM

-

oõuxgoņeuurrrra IlpuQ_
yKa3bIBaeT cTpaHIlĮy; Ha xoroņoü ĮaeTcrl oĪļįlcaHHe

cTpaHHĮy, Ha KoTopožt'l,aercg pücyHoK.

Älectorolophus major. var. apterus Fr. 689'
.-- ssp. major var. apterus Fr. 690
ssp. montanus (Saut.) Hayek

AbeĮtophytĮum 369

Acanthaceae 437
Acanļhapanax 26

Acanļhus

437''

Adoxa L.

291

687

Acumįnatae Reg. (sekts.) 3l0

L.

moschąteĮĮįna

707, 724

89' 2s2. 292,

293,

zsl,707'

72Ą

Adoxaceae J_ G. Agardh 200,
Aegopbdium. L. 36; 116, 702

-

'podagrarįa L' 116, l17' 702'
var. podagrarįa 118

var. įrįbracteotĮąĮum

Aeļhusa

Grossh.

L.

720

(SchmaIh.)

118

37, l3l

cynapioides Marsch.-Bieb. l3l
cgnapīum L. l3l, ļ33' 702' 72l
var' cųnapium l32
var. domestica Wallr. 132
elata Friedl. cx F. Fisch. l3l
Agrestes Lehm. (rida) 716, 732

AĮaįąe Ģ,õrschk. (rida) 594
Albae Ęeg. (sekts.) .jI5
Alectorolophus Hall. 684

'-*
734

-

aestivalis Zing. 687
apterus (Fr.) Ostenf. 689
major.(Ehrh.) Reichenb. 689

minor (L.) Dumort.

691

montanus (Saut.) Fritsch 685

rumelicus (Vel.) Borb. 693
stenophyllus (Schur) Stern. 690
vernalis Zing. 689
AĮkanna tįnctori'a (L.) Tausch 458
Aįruls J. Gaertn. 302, 303, 328' 708' 725
Alnobetula (Ehrh.i Hartig 334
gĮu'tīnosa (L.) J. Gaertn. 40' 329.
,330, 708, 725

Ī. Įacįnįa!a Willd. 33l
b. pubescens Reg. 331

\4.

incana 331, 708,725

--, hybrida A. Braun 331
incana (L.) Moench ļ4l' 329' 33į'
332, 333, 708, 725

._

l'. acumįnąta Reg. 333' 334
Ī. aurea Dipp. 334

l. pinnatĮ|ida Wahļenb.

lanuginosus Gil. 332
oregona Nutt. 335

)(

334

pubescens Tausch 331, 708,725
rubra Bong.329, 335, 335,708,725

Alruls uįrįdįs (Chaix) ''DC. 329. 334,

725

708,

Aįsįnebe Gris. (sckts.)

Aļstonįa

334.

J

-:

625

46a'

Ammįneae Ķoch (triibus) 90

AnagaĮĮides (Ķeller) Boriss. (rida) 642
Anagallides Keller (alamsekts.) 642
Anchusa L. 459, 476
arvensis (L.) Marsch.-Bieb. 479

-

capensis Thunb. 477
įtaĮįca Retz. Ą77
mų

o s

ot Įdif Į or

officittaĮĮs

L.

a Lehtrt.

47

477' 478'

7l2'

729

Anįįįdxįcunt Pob. 433
laxum (Bartl.) Pob. 436
officinaĮe (Moench) Pob. 433'

7n, 728
var. laxum (Bartl.) Eilart

-_

crispum Mill.
duļce Mill. 97

147

t44' ļ45' 703' 72l
var. vulgaris Avė_Lallem. l46
.Anįsum J. Gaertn. 34' ||4' 702
162' 702'

720

Anthrįscus (Pers.) Hoffm. 36' 37' 63' 70l'
720

subgen. Cereiolium Reichenb. 66
cerefoĮium (L.) Hoifm. 64' 68' 69'
70, 70t, 720

ssp. trichosperma (Schult.) Drude 67
Įongīrostris Bertol. M, 67, 67' 70l'

720

sgĮuestris (L.) Hoffnr. 60, 64' 65' 86'
l4l, 701,720
var. genuina Gren. et Godr. 66

t. gĮabrescens S'chur 66
f. hįrsuturn (Lej.) Talts

66

var. sųĮaestrĮs 66

trichosperma (Schult.) Spreng.

ap.

Roem. et Schult. 67

Antįrrhįneae Duby (triibus) 570
Äntirrhinoideae Wettst. (alamsuguk.}
Anįįrrhįttum L. 570, 585' 7l6, 73l

Cymbalaria

I-

579

97

var. sativum Gaud.

L'

53

L. s6' 702' 720
var. duļce (Mill.) Pers. 9?
var. graoeoĮens 97
var. maritimum Dumort. 97
var. rapaceum (Mill.) DC. 97

offįcinalis Moench l47
palustris (Bess.) Hoffm. l4l
sativa Mill. p. p. 147

lļ5'

.

graaeoĮens

ssp. Iitoralis (Fr.) Thell. l5Į

cr'etįcum Calest. l l6
auĮgare .l. Gaertn. ll4,

436

Apiaceae Littdl. 3l
ApioĮdeae Drude (alamsuguk.) 32' 33'
ApĮum L. 35' 95' 97' l31' 702

litoraļis Fr. l5l

sgĮoestrī.s

434"

435, 435,

ssp. eu-Archangelica Thell ļ48

--

585

AparĮne DC. (sekts.) 247
AparĮnoĮdes Jord. (sekts.; 253

graueoĮens L. 162, ļ63' 703' 72|
An'geĮīca L. 37' t44' |47' 703

L.

L.

586
repens L. 585
striatum Lam. 585

var. officīnaĮe 436
stepposum Pob. 436

7

procera Bess. 477
Anchuseae DC. (triibus) 467
Anethum L.36, 162,703

Archangelica

monspessulanum

oronįium L.

J. Presl 3l

Ammiacēae

ArLtįrrhįnun Linaria L. 58I
maįus L.' 586, 587' 7|6, 73l
minus L. 588

97

Ī. secalįnum Alef. 97
var. sgĮuestre C. Presl 97
Petroselinum L. 97
Apocgnaceae Juss. 401, 402, 428, 7ll, 728
ApocųnophgĮĮum 430

Apocgnum 430

Araļįa

26

chinensis L. var. mandschurica Rehd.
27

mat'dschurįca Rupr. et Max. 2?
AraĮįaceae Juss. 25. 26, 33, 700, 7l9

Araįįaļes

26

ArchangeĮīca I]offm. 37, |44, l47' 703, 72|
ļįtoraĮįs (Fr.) C. A. Agardh |47' l49,
ļ50' 15t, |51' 703' 72l
oflīcinaĮīs (Moenclr) FĪoffm. 33' |47"
703, 721

sativa (Mill.) Bess. 147
ArįstoĮochįa L. 2s5' 2g7' 707
brasįįiensįs įlart. et Zucc. 298
clemaįįtįs L. 29B, 299,707,725
cgmbifera Mart. et Zucc. 298

durįor Ļlīll 298, 300, 301' 707' 725

576

gaĮeata Marį. et Zucc. 298
macrophylla Lam. 300
rotunda l-. 298

735

ArįstoĮrlchįa serpen'ttlrĮu L.

sipho LlHėr.

. ,

29į{

Arįstoįochįaceae JuSs. 2s4' ī0'Ī, 725
ArįstoĮochįaļes

',,,'.

300

294

õ02

Araenses M. Pop. (rida).
:

įJeįultt

AscĮepiariacgųa

?11,728
AscĮepĮas 433

R.

'Į]rowļt

vulgaris 7. verrucosa Ręe,.llri
var, fr.,, y. 3.1.7
alnobetula Ehrh. 334
_-- Ainus' gtutin'õsa L :ļ30
: ,-, . \
__ļ, incana]ilj.'332
rr.

.,

40i, 402,

'

430,

-_

-

Asperugeae Zak. (triibus) 513

L.

459, 513
procutnbens L.

5ļ3, 5l4' 5l5i

'

7L?:

725

'AsperuĮa L. 229, 232, 705,

aparine auct. 240

-

cgnanchica

l.'

723 i

232,'236, 237,

'

į37,705'

-l

maior'.L.,..46,47, a!,700, 719 , .,,.,
major L. ssp. eu-majo1 Grintz.47 ,i,
var. eu-major H. Wolfi 47
r.,
Atharnanta Oreoselinum I.. 156

-

522,,518

Atropinae Dun. (alhmtriibus) 548
Aucuba ja'pottictt Ī'hunb. l89

.:,

:

642'

BeruĮa HoĪĪm. ex Bess. 35, l22, 702
angustifolia (L.) Mert. et Koch 124
f. ņicrophyļla Uechtr. ex Abrom.
125

erecta '(Huds') Cov. Į23' l24' t25' 702'
720

Belr.r1a (sekts.)

3ļ0, 3l5

BetuĮa L. 302, 303, 309, 7rj8, 725

aļba l.. 3l5. 3l7,

320

',

322, 323.

j

'.ļ22'

'' 3ļ9' 320

::l

.

$chņe.id. 320 '

Ī. Youngii (Th' Į/toore)

ü20.. , .

l

Schneįrl.

r l
3ļ0' 3ll' 3Į5'

pubescen's Ehrh.
,]2l' :ļ27' 70B' '725 '
var.,ovalifqliąl Sųļiacz. 322'

...

320'

'

'

tsatatas edulis (Thunb,) Choisy 440

'

J\'

708, 725
careļįca.. hort' 320
- 't.l. cwlėata,
Schnėid. ,l8' 320
-*' Ī. daĮēcarļ:įca (l-.lfil.) Sęhneid-

..'l:.- _ Ī. trįstįs

.

Gris. Įsekts.)' 606'

3ll,

t. penduĮa 320
Ī. subcordata Lonacz. 320

beĮĮadonna l.. 54ģ, 550' 715, 73o
t|tropeae Reįchcrrb. (triibus) 52l, 54s

"Beccabtitt ga

;

"

.

239, 240' 70:õ,

.'i

7oB',

.:.

708,725

|

vįa

L. 310, 3|l, 322, 327i 328:
. ,'
:r
'!
4. eur'opäėā Led. ,327 : :

penduĮa Roth J/0, 3l l',3l5, 316'

af.\'Įatįtoįįa Marss, 235
var:. ,odorata 235 !r:,

Astrantįa L. 33, 34' 4E'

\

noī des'l'a usch 326, 708, 725

sĮ

papyracea Ait. 324

v

723

n g r

--:- papgrilera Marsh.'310,

723

Atropa L.

708,725
?25

723

242, 706; :Ī23 | l '' i]
tįnctorįa L:229,232,23g:'

L. fil.'390

nattą

i

odoraļa ļ-' 43' 232, 233, 234' 235,705'

t:

dalecarlica

'concįn:na'Gurinārss. 3t5, 70Ļ 725
humįĮįs Schianli 3ļ0, '31l, 324, ;]25.
326, 415,708,725 ,
tenta L. 310,3ll, 312, 313, 708, 725
lutea Michx. fil. 310, 3ll, 313, 314,
t

AsperuĮa (sekts.,1 232

jiO

::!.
3t7

432,

Asperugo

1:g

var. verrucosa Wallr. 317
verrųcpsa qar. vulgaris Reg

'

Aruenskt' Ronn. (alamsekts.) 6ā6
Asarurn L. 296,707
europaeum i". 294, 295, 296, 296:707,
1qĖ
ļ Lļ'

a''lba vat'. pulrescctt:.

:.

;

.. .-

j-

Ī. ouaįįs Schneid. 322

Ī.' pubescens 322

var. rhombifolia (ll'ausch)

Su-

kacz: 322
Ī. rhornboįdaļls Schneid. 322

veffįļcosa Ehrh. 3l7

viridis Chaix

334,

Bcįuįaceae S. Ir. Gray 30l' 302, 708' 725
Betuįeae DoeIl (triibrrs) 309 .:
Bignotūaceat 437
Borageae (triibLrs; 46?
Boraginaceae .luss. 43ti, 437, 438-, 456, 520,

7t2, 728
Borago L. 458, 4tj0,

474

Į3reoĮpīĮae Pugsl. (rida) 67l

t]umelioides (Elrdl.) \/assilj. (sekįs.) 375

CenįaųrįuįlL pult:heĮĮutt l. punLīĮum Kusņ. 40Ė
var. simPlicissimum (Schmidt)
Fr. Zimmerm. 406

Bumelioįdes Endl, (alamsekts.) |i75
Buntomorla Koso-Polj. (alamperek.) S0
BupĮeururn L. 34, 90, 7ol, ?20
-- tenuįssįmum L. 9l, 93' 94' 95' 70l.' 72o
ssp. eu-tenuissimum Theļl. 93
rotundifolium 1'. gl. 92, 93,702,720

trichospermum (Schdļt.) Bess' 67
Ceropegia 433
ChaerLorrhįnun (DC.) Į-alrge 570, 586, 7l6.

64

CaĮotropis'procertl R. Brown 433
CaĮųstegia R. Brown 440' 444' 7|l

73t

sepĮutrt (L.) R. Brown 444, 445, 7l2,

var. pubescens Viliasoo (var.

rr,)

446, 712, 728

-- --:

var. sepium 446

CaprifoĮiaceae Juss. 200, 20l, 268' 704,722

CapsĮcum

L.

annuuįTį

L. 54l' 542' 7l5'

730
(alanrsekts.) 653

sylvestris (Į'lill.) Rupt'. ļ87

Carpinus t,. 302, 303, 708,725
betuĮus L. 304' 305' 70B,72r)
caucasįca A. Grossh.'304
Carpodinus 430
Carum L.35, 105, 702
'- caruį L. 106' ļ07' ?02' 720
Ī. atrorubens (Lange) Schube l0įi
, Ī. caruį l08
var. \rulgare Alef . l0įt
Carųa 352
aĮbu (L.) l(. Koch 352
cordifornris (Wangh.)
Koch 352
' -_' pecalļ (Marsh.) Engl. K..
et Graebņ- 352
Casįanea 335' 336
sa/lua Mill. 336
Caslanopsis 336
CatoĮpa 437
CaücaĮis subgen.'lurgenia (Floffrn.) Drtr11':
japonica Houtt.

latifoįia (L.) L'

40B'

'-':'puĮcheĮlum (Fr.) Druce 404, 405,40ļ;'
411, 7t0,727

.

palustre (Garrd,) Schįttz
Kcller 407

Ī.:puĮcheĮĮum 406

lestį NSY

tloora

-

sect. Cereloliunr (Reichenb:) 'Įhell. 6tj

Cerefolium (L.) ScĮrinz,et''Thelļ, 68'
var. sativum (Lam:):TheLli..68.' '

val. &.

trichospetirrurp,',(Schul't.ļ

Schinz et Thell' 67 l '']]1''l"ļ:"i']:]:()')
-ļ'heli.
64il
sylvestre (L.1 Schinz eį
*- r,8r. hirsutum 66 ,
--- SSp. sįļvestre 64
i

Ch1terophgĮĮunr

(alamperek.).55

]

ChaerophgĮĮum t.. 36, 37' 54''7lJl' 72a

'

nronta'tįcunr L. 55, 56, 57,7o|;720'
yat. ņrontQtįt:um õB
var. breuipiĮurrr Mrrrb. 58

var. longiPilum Thell.

l

SB

l

L. 55, 60, 6ļ' 62' 70],' 72o'
sect. Cacosciadįunr Reichenb. 64
:
cerefolium (L.) Crattiz 68
odoratunt (L.) Crantz 7l
sylvcstrc L. 64
temulentum L.. 58
buĮbosunt'

.-

įem'uįuttt L. 55' 58' 59' 60,70l. 720
trichosper.mum Schult. 67
(.hamacdr1,s Gris. (seltts.) 61313

l89' į90, 704
(L.) Graebn. 190
(L,) Graebn. |s0' t9t ' l92'

ChanLaeptricĮĮ1nĮenum Graebrr.

canadense

(]heloncae Į]enth. (triibrįS) 589
Chįottātlthus 369
ChĮaenopterot:arga Rehd. ct Wįis. (sekts.)

710, 727

47

.

64

suecįctttn
704, 722

v7

erythraea;ņafn 4'lO
mįnus Moench 403' 404' 4a7'

' :l

--

74

CeĮsįą 572
Centaurįum Gįl. 403' 7l0, 'ī2'ī

f

rninus (L.) Lange P. P. 586
cįsci'duttt (Moench) Sinronk. 586' ,Bėl.
'ī16' 73ļ
(jhaereiolium Iļaļl. 63
,..'. 6oņosciadiunr (Į{eichenb.) l'heļļ

'

522' 54l

Carįnata Beauverd
Carota sativa (Hoffm.) RuPr. l88

77

407

auĮgare Rafn 404, 406, 407' 409, 4lĮ}'
710,727
CereįoĮium (Reichenb.) Schischk. (sekts.) 60

'Cacoscįadįum (Reichenb.) Schischk" (sekts.)

728

Gil.

runrbellatum

.

eį

356

Cicuta ļ.'

'!'7, gg, 702

uįrosu L'' 34' gs' ļ00' l22' 702' 72l)

-- var.

-

101

angustifolia

(Kit.;

Schube

:

var. classica Koso:Poįj. įQį
var''Įatįsecįa Čel. į0l

ļ''į

CįcuĮa aįrosa var tenuifolia (Froel.) Ķoch
t0l

_.

t96

l0l

\Īar. uįrosa

Cinchona 229

sibirica Lodd.

caĮisagtt Wedd. 229

succįrubra Pav. 229

Cįnc'honeae (triibus) 229
Cleistolemi subsect. Glabri Soö 685
subsect. Glandulosi 5o6 698
Cnįdįun Cuss. 38, l34,703
-' dubįum (Schkuhr) Theļl. l34,
138,

t6l,

703, 72t

Corrįus sanguinea rr commttnis C. A. Mey-

1J5,

venoSum (Hoffm.) Ķoch l34

ut'tterįcana Įįarsh. 30s, 708, 725
aueĮĮana L. l4t, 306, 307,708,725

f.

Cobaeoįdeae (alamsuguk') 447

Coffea 229

L.

arabįca,

f.

229

-

CoļumeĮļįaceae 437, 438

Comptonia 346

ComptoniophgĮĮum 346
703

F. Fisch. ex ilcffm. 38,

l38,

Fischeri Wimm. et Grab. 140
tataricum F. Fisch. ex Hoffm. 140
aagtnatunt (Spreng.) Thell. 138, 1j9,
140, 703, 721

Cojņįum L. 38' 83, l38, 70l
tnacuįątun L. 63, 83' 84,85, Į4l,70L,
720

Contortae 368, 401

ConuoįauĮaceae Juss. 436, 437, 439,

711,728
ConaoĮaultts

L. 4Ąl, 7t|
araensįs'L. 44l, 442, 443, 712,

-

yaĪ. araensįs 443
f'. auricuļatus Desr. 444
f . obĮongifolius Murr. 444
l. pubescens Casp. 444

lusco-rubra Dipp. 309

i. heterophylla (Loud.) Rehd.

309,

f. laciniata petz. et Kirchn. 309
var. pinnatifida hort. 309
l. urticifoĮīa DC. 307, 309
X C. maxima 809

coĮurną

L. 309, 70B'

725

cornuta įĄarsh. 309
maxįnq' Milį. 308
potttica K. Koch 30g
Costatae Reg. (sekts.) Bl0, Blg
Cruciata laevipes Opiz 252
Crucįaįae DC. (sekts.) 252
Cuscuįacette Dumort. 436, 43s
Cgntbalaria Hill b70, S7g
cymbalaria (L.) Wettst. 579
muraĮįs Gaertn., Mey. et Scherb.

5B0,58ļ,7l5,73l
Cųnanchia DC. (sekts')

Cgnanchum 4SZ
728

Kirchrr.

laxum Baril.

579,'

235

436

vincetoxicum (L.) pers. 485, 711, 72&
Cynapium Rivini Rupr. l3l

CgnogĮosseae DC. (triibus) 5l6
CgnogĮossum L. 458, 459, 516

amabįļe Stapf et Drumm. 516
officinaĮe L. 516, 5ļ7, 5ļB' ?ļ4, ?3o.
CgĮinus 294

Cicuta Crantz 8J

Dątura L. 52a,52l, 566
sįramonįum L. 566, 567, 567,568' 569.

maculatum (Į,,) Ęoth 83
satįuum L. 80, 8,/, 82,70l, 720
Cornaceae Dumort. 25, lBS, 704, 722

Cornus L. ļs9, ļ90, l93
alba L. 196, l9B
foemina lg3

latifolia Bray

196

mas L. 193, lgB, 704,722

mascula lg3
sanguinea

ļ,1į1

520,

et

sepium L. 444

įrįcolor L. 440
Corįandreąe Ķoch (lriibus) 79
Corįąndrum L. 35, 37,80, 70I

*

atropurpureą' Petz.

309

Įįberįca BuļI. 229
Coffeae (triibus) 229

Conioseļinum

196

sįololtifera .r\iichx. lgįļ
suecica Į,. l90
tatarica Milļ. l96
var. sibirica (Lodd') Koehne į96'
g 2 Thelycrania Dumort. 193
Corųleae Į,leisslt. (rriibtrs) 303
Corglus L. 302, 303, 806,708,725

L, l93,

l94

714,730
Datureae Wettst. (triibus) 566
Dauceae Drude (triibus) 184

Daucus L. BB, 184,704
cąrota L. 184, įB5, 1B6, l88, 7o4, ?22
p. et y. L. 188

ssp. carota l87

ssp. maximus (Desf.) Thell. tgg
var. sativa Hoffm. lBg

Daucus carota ssp. sativus (Floflm.) Hayek
188

maxįn?us:Desf. l88

'' satįuus

ļ84,

(}toffrn.) Roehl.

l87,

704, 722
-' B. curtus Alef. 188
a. Įongus Alef. l88
sylvestris j\{ill. ļ87

-

Turgenia E. H. L. Krause

77

657

20l,

495

Eumyosotis DC. (sekts.) 495
Euphraskt L. 571, 666, 717,733
breuipiĮa Burn' et Greņli 667' 668'
672, 672, 674,717, 733

lonįcera Miįl. 228
sessiĮifoĮia Buckl. 228, 705' 723
DigitaĮis (sekts.) 648
DigītaĮis L.570' 57l' 64?' 717' 732

ssp. tenuis (Brenn.) Hayek
E. curta (Fr.) Wettst. 673

{

651

ferruginea L. 648

grĮtndįfĮora

Mill. 648' 649. 85l'

condensaįa Jord. 667' 668' 669' 670'

7t7,733
r:urta (Fr.) Wettst. 675

Įanata Ehrh.648' 717' 732

L. 648' 649' 7ļ7'

732

-

102

Dulcamara (Dun.) Bitt. ex Marz. (sekts.)
Ebulum hurrriļe Garcke 205

7tB,733

f. fetznica 680
Ī. macrantha Lindb. fil. 680' 7l8'
733

465

Echinospernrum Lappula (L.) Lehm.
Echįtoįdeae (aIamsuguk.) 430

Echįtonįun 430
Echįun I.. 456, 458'

519

459, 465

pĮantagineum L' 465
-- violaceum Mert. eį l(och 465
uuĮgare L. 465, 466' 7l2' 729
Elaphoboscum sativum B. silvestre (Gars.)

Rupr.

165

a. typicurn Rupr.

167

ErĮodictgon gĮutinosum Benth. 455

Erįtrįchįeąe Berith.. et Hook. (triibus)

509

Erįtrįchįu'm 479

Ergngiun (sekts.) 5l
ErgngĮun L. 3l, 33, 34, 48' 70l' '7l9
intermedium Węinm' 50

-

marįtįmum L. 50, 5l, 52' 54, '70l' ?l9

pĮanum L. 49,50'

5ļ'

70|' 7|9

Ī. aĮbi|Įorurn Abrom. 5l
Erythraea Renealm ex Borkh. 403
centaurium (L.) Pers. 407

lįnariaefolia Pers. 4l0

litpralis Fr.
47*

410

'-

(Wcttsi.) Wiļnst.

667,

hirteįĮa Jord. 68ļ' 71B,733
mįcrantha Reichenb. 667, 678'

679,

gĮabrescens

677,7t8,733
gracilis I'r. 678
7t8, 733

montana Jcrd. 681, 718,733

-

\

Murbechii Wettst. 673,717,733

odontiļes L. 68l
officinalis L. 666

officinalis Schmalh. p. p. 672
B. rnontana d. curta Fr.

EĮeutherococcus 26

67G

var. glabrescens Wettst. 677
fennica Kihlm. 666, 679, 680, 681,

528

Ėchįeae DC. (triibus)

'*"

ssį' coerulea (Tausch) Hayek

DĮpsttcaceae Jtrss. 200, 268' 27s, 707' 72Ą

Dorema 33
Drepanophyllum sioides Wib.

673

coerulea Tausch 676

7l7.

732

purpureu

subsect. Spicata Wettst. 653

Eumyosotis (DC.) lU. Pop. (alamperek.)

japonica (Thunb.) DC' 228

ambigua Murr.

Eubeccabungae (Ķeller) Boriss. (rida) 645
Eubeccabungae Keller (alamsekts.) 645
Euchant'aerlrgs Rieļ< (rida) 633

tugentiana Kusn. (alampereli.) 412
Eumelampyrum sttbsect. Laxiflora Wettst.

Depauperata Pob. (sekts.) 244
Deslontaineaceae 401

DįeroįļĮa

IJrythraea pulcheļla Fr. {04
Ėrgthraeīnae Gilg (alamtriibus) 403
ErgthrobaĮu'nus Spach (alamperek') 342

675

ssp. suecica (Murb. et Wettst.)

Schwarz 670
var. tenuis Brenn. 673
B. vulgaris Led. p. p.668,672
paruifĮora Schag. 667' 676' 676' 677,

7t8,733

-- X
Ž'q

Reuteri Wettst. 667, 670, 67ļ,7l7'

,od

Rosįhoaįana Ī{ayne 68l, 7l8' 733
serotina Lam. 68l

sįricta Flost 668
var. pilifera Kihlm.

67ļ

739

Euphrasiu Ietutit:a ssp. suecica (Murb. et
Wettst.) Hayek 670

Į E' curta 67l
suecįca Murb. et Wettst. 668,
7t7,739
lenris (Brenl.) Wettst.

673, 674,7t8,733

Uechtrįtzįana Jung. et Erlgl, ii68,676,
676, 7tB, 733
Euphrasieae Benth. (triibus) 651
Euptelocarya Rehd. et Wils. (sekts.) 354
Eusoļanunl Bitt. (alamperek.) 523
Euvaleriarreļla I-Ioeck (selrts') 269
Euveronica Gris: (sekts.) 608
Fagaceae Dumort. 301, 302, 335, 708, 72b

Fagales 300, 346
Fagus L.302, 336, 343,708,72b

t. atropunicea (West.) Dom.

345

345.

tA4.

269

ļ'-eruįa 33, |22
sLįpnĮum Į ļ ļ
FiĮĮformes Boriss. (rida) 630
FoenįcuĮum tluĮgare Mill 33
369

726

intermedia divaricata Koehne

885

l0, 727

suspensa (Thunb.) Vahl' 882, J\S,
710,726

var. Fortutleį (Lindt.)

383, 384

var' Sįeboldįi Zab.384

)( F. viridissima Lindl.

B8b

oįrįdissįnm Lindl. 3B5, 7l0' 727
Fraxįnus (sekts.) 375
Fraxįnus ļ. lj69, 370

740

f. globosa hort.

379

f. nronophyĮla Desf. 379

t. nana (Pers.) Lingelsh.

879

var' penduĮa (Ait.) SchelIe 380

f. simplicifolia Wilļd.
holotricha Koehne 380

379

nrndschurica Rupr. 371, 376,

375,

- 'ļĮgra Marsh. 38l
val. mandschurica (Rupr.)

Lįn_

gelsh. 375
obĮiqua Tausch 38l

įIarsh' 37l'

38I

373, J7:J,

710, 726
f.. aĮbo-marginata hort. 374

ForsgthĮa Vahį 369, 38l, 7l0, 72ti
europqea Deg. et Bald. B8b, 710,727
\ tntermedia Zab. 382, BS4, SB4, Tl0,
al<aļ 385, 7

. argenteo-uariegata. (Wesi.)
Scheįįe 380
Ī. aureą (Pers.) Schelle g79
Ī. rliaersif oĮia (Ait.) Lingelsh. ltz9
f

pennsgluatüca

Fontanesįa 369

ata N

709, 726

- oregona Nutt, 380
-:-. ornus L. 380
var. orntrs 380
var. rotutldī'folla ]'err.
oxacarpa WiĮld. 38l

cornucopiae DC. 268, 268

ou

(&1arstr.)

Waesmael 373
angustifolįa Vahl 38l
anonaĮa Torr. 370
caroļįnįanu Mill. 38į
concolor Mühl. 37l
exceĮsįor L. 369, 370' 37l, 'J76, 377'

710,726

vulgaris Bernh. 102
l-ascįcuĮaįn (sekts') 572
Fedįn 268

Foresįįera

'-

J

ļanceoįata Borkh. 37l, 372, ? l0, 726

sioides (Wib.) Asclr. 102, t03,
ļ05' 702' 720

Morisonii Spreng.

Blowne 380
ssp. pennsyĮvanica

f. exceĮsior 379

americana Sweet 345
grandifoĮia 'Ehrh. 345
sgĮuatica L. 342' 343,344, 344,709,726

t. sgĮuatica 345
Falcarįa Fabr. 35, l02,702
*. Ęivini Į{ost l02

var. jugĮandifolĮa (L'am.} D'

670.

667, 668, 670,

f. purpurea Aįt. 345
f. sanguinea Ķuntze

Fraxįnus ttrnerįclttlu L' 38l)
var. amerįcana 38o

Rehrl.

l. argenteo-rnarginata hort.

874

f. aucubaefoĮia (Jaeg.) Rehd. 37s

f. lanceolata (Borkh.) Sarg..37l
ssp. pensylvanica (Marsh.) G. N.
Miįler 37l
t'. pennsgĮuanįca 374

var. viridis Schneid.
potamophiĮa Herd. 3Bl

371

pubescens Lam. 373
pubineruĮs Bļume 38l
rhgnchophgĮĮa Hance 3įjį
rotundĮfoĮia MiIl. 370, 38l
SįeboĮdiantt Shįr. 376

sogdiarīa Bunge 3Bl
ueĮutįna Torr. 38l

viridis Mįchx.

fil' p. p' 3?l,

373

Gaįįurn uligittosum L. 244, 253'

'r'rutįcosae Reg. (sekls.) 3l0' 324

Gale

--

gale Schneid. 347
palustris (Lam.) Cheval.
Gaļįeae (triibus) 229' 230

--:

Vaillantii DC. 249
uerurt L. 238, 243,

347

-

aparine L. 243, 244, 247, 248, 706, 723

'

i. boreaįe 26Į

Ī. ĮįtoraĮe K. Joh. 26l
crucįata (L.) Scop. 243' 25ļ' 252' 252'

gulata (C. A. Agardh) Hegi 419

var.

265, 267

423

Centaurium L. 404,'407
Centaurium P. L. 4t0
crucįata L. 4|2' 4l5' 416' 4ļ7' 7ll' 727
ĮinguĮata C. A. Agardh 4|2' {ls' 420,

25g.

ssp. elongatum .(J. Presl) Beck
255
Ī. glabrum Neilr. 255
var. lanceoĮatalrz Uechtr. 255
į. Įanceol'aįum 255

Ī' rnaxįmurn (J. Presl) Hayek 255
var, palustre 255
Ī. paĮustre 255
Ī. submersum Glück 255
Ruprechtii Pob. 244, 255, 256, 257,

'

var. spurtunt.262
tinctorium' (L.) Scop. 238

trifidum auct,

255

257

var. europaeum Ęupr. 255
trifĮorum Michx. 244, 245' 246' 706'
723

l',

412, 413,

414,710"

uĮbi|lora Murl'. 4l5

t. ĮatĮfotia Scholl. 4l5
t. pneumonanthe 415

Ī' roseifĮora Zins. 4l5
pulchella Swartz 404
uĮiginosa Willd. 4l2, 4l7,
727

Gentįanaceae Juss.

4ļ8' 7l1,

40ļ, Ą02' 4ll, 430' 7l0;

727

?52

trilidun L.

pneumonanthe

' ī.

244, 24s' 250' 706' 723

HaYek 249
var. leiospermum (Wallr.) Hayek

423, 710, 727

livonica Eschsch. 419,421
ļutea L. 4|l
727

var. echĮnosperftĮuįrį (Wallr.)

-

axillaris (F. W. Schmidt)

Led. 421
amareļIa ssp. lingulata (C. AAgardh) F. Aresch. 419
d. livonica (Eschsch.) Led. 419
e.,.uliginosa (Willd.) Led. 417
ssp. uliginosa (Willd.) Hegi 419
axillaris (F. W. Schmitit) Murb. 421"

706, 723

L.

727

Amarella L. p. p. 419
ssp. eu-Amareļla Murb. r'ar. lin-

265,

odoratum (L.) Scop. 233
paĮustre L. 243' 244' 253' 254'

706,723

4|l' 7l0'

263

710,727

ssp. mollugo 265
var' moļĮugo 267
var. procurrens Briq. 267
vaĪ. pubescens Schrad. 267
Į G. verum 2C)5,267

spuriųrrt'

261"

amareįĮa L. s. str. 412, 42l' 422' 423"

267

Wolfl

var. Praecuc Lang 263
ssp. praecox (Lang) Petrak

Genįįana L. 403'

noĮĮugo |-. 229, 240' 243' 244, 263'

264,265, 42t,706,724
ssp. erectum (ĻIuds.) Briq.

vat. aĮbįdun Hartm. 263
var. įį,toraįe Brēb. 283

Wirtgenii F. Schultz 261,
Gentiana (alamperek.) 412

706,"724

ochroĮeuctrrz

244, 261, 262' 265'

ssp. verum 261
var. uerrrm 263

-

erectum Huds. 265, 266,267

\

258' 706,

263

249

boreaįe I'. 238' 243, 25s' 260' 263' 706,

-

'

706. 723

Galįoįdeae DC. (sekts.) 238
GaĮįum (sekts.) 26l
G nl įurn L. 22g, 24g, 7 06, 7 23

var. a.249
var. spurium (L.) Koch

257

723

346

Gentįanaļes 368, 40l
Gentįaneae (triibus) 403

GenįįaneĮļa (Moench) Kusn. (alamperek.}

417

,

amarella (L.) c. Börn. 42l

-

lingulata (C. A' Agardh) Pritch. 4ļ9
rrliginosa ('įū/illd.) C' Börn. 4l9
741

GentįarLitlae Gilg (alanrtriibus) 4!t
Gesnerįaccae 436' 437

Gįįįa

ITgoscgamus rtiger var. agrestis (Kit.) Koch
558

įacįnįaįa Ruiz et Pau. 447
GĮabri (Soõ) Vassilcz. (sekts.) 685, 7ļB, 733
GįattduĮosį (Soo) Vassilcz. (sekts.) 693, 7lB'
/JJ

oĮobifĮorae (sekts.) 648

GįobuĮariaceae DC. 436, 438

Gloxįnia

437

Grandes Benth. (alamsekts.) 58l
Grandiilorae (sekts.) ti4B
Gratioįq' L. 572, 5s9, 7t6
offĮcinalis L. 600,

60ļ' tj02' 716'

Koch 558
ĪĮ

g

732

Flalobia Calest. (sekts.) 5l

F. Fįsch.

176

Lehmannįanurn Bunge 168,
175, 704, 72t

|7l,

Mantegazziananr Somm. et Lev.

pubescens Marsch.-Bieb. 176
sįbįrįcum L. t68, ļ69, ļr70,703,72l

var. angustĮ'foĮĮunt
ļ72' ļ73
var. sįbįrįcutn ļ7Į

sphondųlium

Hippior-r

L.

525

mąndshurįca

įlax.

359, 362, 363,7o9,

726

nigra L. 367, 709,

726

oblonga Miļl. 365
pterocarpa Michx. 354
regia L.352' 359, 360' 709' 72õ
f. fertiįis Petz. et Kirchn. 362
f. praeparturĮans (Pepin) Rehd.

176

362

rupestris EngeLn. 368, 709
Sįeboįdįqna Max. 368, 709, 726

stenocarpa. Max, 368, 709, 726

J'IįrteļĮae Pugsl. (rida) 666' 678
Hgdnoraceae 294, 295
HgdrocotgĮe L. 3l, 34, 39. 700, 7į9
īJįļlgarįs L. 3s, 4ļ, 42, 700, 719

KaĮopanax

26

I(entranthus 268

-

ruber (L.)

Kįckxįa

DC

268,268

430

KigeĮĮu 43'/

L. 280' 707
araensįs (L.) Th. Couļt. 28l, 282,707

Knautįa

)

32'

33, 39
IĮydrophgĮĮaceae R. Brorvn ex Edw. 436,437,
439, 455, 712,728
HgdrophgĮĮum canadetrce L' 455

Hgoscgamīnae Dun. (alamtriibus) 554
Ilgoscgamus L. 521, 654,714,780
bohemįcus F. W. Schmidt 554, 558'
558, 559, 7t4, 730

niger L. 554, 555, 556, 562, 7t4, 750
var. a. et p.558

742

hun Bitt.

cathartica Michx. fil. 365
cįnerea L. 359, 365, 366' 709' 726
cordiformis Max. 367, 709,726
fraxinifolia Lam. 354

ļ74,

ssp. SibiriculĪ var. eu_Sibiricum
'Thell. 168
axiļlare F. W. Schrnidt 42l

40

t

ĮugĮandaĮes 346, 35l
tugĮans L' 352,353, 358, 709, 726

168

f. rnajor Schur

as a'r

Įacaranda 437
Jasminoides lhornbifolium Moench 553
Iasmįnurrl 369
- grandifĮorum L. 369
IugĮandaceae Kunth 352, 709,726

Ķ Koch į7l,

gdrocotųĮotdeae Drude (alamsuguk.

r b

imperatoria paĮustris Bess. l4į
IncaruįĮlea 4'i7
Įpotnoea batatas (L.) Lam. 440
purpurea (L.) Roth 440

Hedera L.26,27,623
heĮįx L. 27, 28, 29, 700, 7į9
var. baįtįca Rehd. 30
Ī. arborescetts (Loud.) Schneid. 3l
HeĮiotropiunt peruaianum L. 458
Heracleurn L. 33, 35, 168, 703

giganteum

pe

rubrį-coeruĮett Flool<' 440
tricolor Cavan. 440

Gontphocorpus 433
Gomphopetaiurir aļbiflorum Turcz. į43
Grandes (Benth.) ļy'ettst. (sckts.) 58l

H

var. pallidus (Waldst. et Kit.)

447

724

f. agiestis (Schmidt) Szabö 285

f. albida Klett et Richt.

285

Ī. araensįs 285
Ī. asterocephala Georges 285
Ī. campestris Andrz. 285
f. discoidea Uechtr. 285
t- integrifoĮia G. Mey. 28;J' 285
Ī. ochroļeuca Gaud. 285

- f.

pinnata

A. Schwarz

284, 285

t. rubeįĮa Klett et Rįcht. 285

Knautįeae Van Tiegh. (triibus) 280

Ķoļkaįtzįa

Līgustrina: Rupr. 369, 370, 395i 7I0;
amufensįS Rupr. 396' 7|o' 727

20Į

amabįįįs Graebn' 228' 705.

Labįatae Juss. 436, 437'

72:ļ

var.. atrįurensįs 396

var. iaponica Max. 396, 397

439

pektnensīs Rupr. 398, 7l0'

Lamiales 436
LandoĮphīa 430

5ļļ'

512' 5l2' 7|3,

729

gaĮlīcum L. |77
glabrum Crantz

v

uuĮgare

180

L. l77' ļ78' ]79' ļ80'

181

var' ĮatĮfoĮium l8l
var. typicum Beck l8l
|77,

l8l'

182' ļB3' 704'

a. gerruinum Gren. et Godr. 183
t. gĮabrun (Wallr.) Schube l83
{. hįrtum (Wallr.) FĮayek l83

t. prutenicun 183
c. t1,picum Beck ļ8l]

Lathraea L. 438, 570, 698, 718
squanmria L. 6SS, 699,7lB,733
Laxif

ļora (Wettst.) Soõ (sekts.)

LeiogaĮium (DC.) Led. (sekts.)

657

265

Lennoaceae 436, 438
Lentįbuļarįaceae L. C. Rich. 436' 437' 438
Lepidobalanus Endl. (alamperek.) 337
LeptogaĮĮurn Lange (sekts.) 257
Leptostemonuftį D!n. (atamperek.) 536

Leuįsticun

Hill

39, l52' 703

officinaĮe Koch 33,

721

'52,

ļ53, ļ54'

Ī'

704'

t8l

l'.

var. RegeĮĮanrzrz (Koehne) Rehd.

401

var'. glabrurn (CLantz) Sov.-Wilį.

722

amurense Carr. 401
angustifolium Gįl. 39B
ibota Sieb. 401
obtusifoĮtunt Sieb. et Zucc. 4Qį, 7l0'
727

aĪ. įĮSperunį (Crantz) Soy.-Will.

prulenicunt

1

acutįssįmum Koehne 40l

.Laserpitieae Drude (triibus) 176
Laserpitiurn L. 38, 177, 704,722
asperum Crantz i80

722

727

Ligustrum L. 369, 370, 395, 398, 710,727

LappuĮa Gįl. 459' 5l0
echinata Giį. 5l2
mgosotīs ļĄoench

ĮatifoĮiurrt

727

7o3,

'Lįbanotįs L. 38, l25' 702
įntermedįa Rupr. 126, l27' ļ28' 702'
721

var. intermedįa ļ28

vaĪ. puberuįa Schįschk. l28

montana auct.127
Ctantz var. intērmedia Rupr. l27
Ligusticum austrįacum L. 89
Levisticum L. 152
Phellandrium Crantz 129
vaginatum Spreng. 140
LigustraĮes 368

L. 398,

aureo-uarįe

Schelle

399' 7|0, 727

gaturn (W est')

400

var. įtaļįcum (Mill.) Vahl 400
Ī. nanum (Ķohankie) Rehd. 400 '
Ī. pgramidaĮe (Spaeth) Dipp. 400
t. semperuirens Loud. 400
f. uuĮgare 400
gezoėnse Nakai 40l' 710' 727
Lilac media Dumont de Courset 390
perpensa Lam. 382

vulgaris (L.) Lam. 387
L. 67l'' 602' 7ļ6' 732

LįrnoseĮ'Įa

aquatīca L. .j03ļ 603' 604' 7Į6'
Ī. aquatica 6o4
Ī. natans Glįick 604
Ī. sub}nersa Glück 604
Ī. terrestrįs Gļįick 604
Lįnarįa (sekts.) 58t
Lįnarįa Mill. 570' 579' 716, 73l
bipartita (Vent') Wiįtd. 580
cymbalaria (L.) Mill. 579

Linaria Karst.

732

SBl

Loesel'įį Schweigg. 583
odora (Marsch.-Bieb.) Chav. 583
minor (L.) Desf. 5BB
monspessulana (L.) Mill. 584
repens (L.\ Mill. 5Bl, 584, 584. 585'
7Į6' 73Į
striata (Lam.) Durnont 585
viscida Moench 588
uulgaris Mill. 580, 58l, 582,716' 73Į

Linaria sect. Chaenorrhinum DC.

586

Lindera Adans. 54
odorata (L.) Asch. 7l
Lįnnaea Gron. ex L. 200' 20l' 2l5' 705
amerįcąna Forb. 2l5
borealįs L. 2l5, 2l5, 705' 722

-

Ī. borealįs

:

216

74lļ

į'tn'na'eu boreaĮįš f. suecica Wit1r.

Įongt|Įora Howeļļ 2l5.

2l6

}'gt:rspsls

.*

Į.,įnnaeae Fritsch (triibus) 2l4

Į-ilhospermeae

DC' (triibrrs)

460

!.i'Įhospermum L. 45B, 459, 460, 7|3, ?2g

ļļruense L. 482, 464,713' 72s
affĮcinaĮ'e I-. 460' 46ļ' 462, 4b3. 7l;].
729

ļ"ocustae Dl.- (sekts.) 270
Į'oganĮacece 40l, 430

baļįįca Poj. 2l9' 22a. 22]' 705,
caeruĮea L. 222

72:ļ

caerulea auct. 2ļ9

var. aįtaica aucį. 2l9
var. aļįaica Sweeį 2lti
var. eduļis l]'erd. 222

224
Ī. ĮatifoĮia Loud. 224
l. sįbįrica Pers. 224

f. uuĮgaris Ęeg.

226

22'6

l.onįcereue Fritsch (triibrrs) 2l?
Lgcium L. 521, 551, 714,730
- barbarum L. p. p. 551
chįnens'e Mjlļ' 551r' 552' 563,7|5,73o
haĮimtfoĮiunt MilI. 55l, 552,7|5' 730

var' haĮĮmĮfoĮįum 553
vaĪ. įtnceoįatum (Poir.) Schneid.
ęĖn

UUO

-

rhombifolium (illoench) Dipp. 5õ3
Lųcopersīcorl Miįļ. 52l, 539

-

escuįentunt. Mitl. 540, 7lĖJ, 73l.
- Ssp. escuįentum 540

Lgcopsts
744

L

460, 479

Mill.

732

polonicurn

poĮonīcum (Beauverd) Soõ 89,

659, 660,660, 66l, 717,732

pra'tense

'

L. l92'

653,

216, 652' 653' 66'ļ'

665,7t7,733
sgĮualicum L. 216' 653' 662,

663,

717, 733

Meļįoīdes (Endl.) Vassilj. (sekts.) 37l

Menganthaceae Dumort. 401, 402, 426.

L.

7ll.

426

oĮiata L. 426' 427, 7Įl,, 727
Mļcranįhae Juz. (rida) 678
Micraspermae Lehm. (rida) 625
Mįmulus L. 570' 572,596, 7l6, 73l
guįtatus Dc. 596' 597' 598' 7|6,732
. Langsdorfii Donn 596
lrrtcus auct. 596
trif

moschatus Dougl' 596, 5g8, 599,

..

716, 732

ringens

L.

733

Misopates orontium (L.) Rat. SSO
MorelIa (Dun.) Bitt. ex MaĪz. (sekts.)
Mgoporaceae 437,438
Mųoporum' platgcarputn R. Blown 438
MgosotĮdeae -Reichenb. (triibus) 489

*

60Įr'

596

Mįnores Stern. (sekts.) 690, 718,

533,

495

L.

460, 489' 5l2' 7l2' 729
aĮpestrĮs F. W. Schmidt 490, 502, ?|2"

MgosotĮs
540

vļr.

Beauverd 662
f. depauperatum Ileauverd 662

Mgosotis (alamperek.)

var' escuĮenįunl 54l
peruaianum (L.) Miļl. 540
pīmpĮneĮĮĮ[oĮiuln (Jįlsl.)

66ļ,7l"į'

Menganthes

1,.. 2lg, 224, 225, 705, 723
Ī. lutett Reichenb. 226
f . moļļįs Reg. 226

'

crįStatum L. 653, 654' 655' 7l7' 732
nemorasunt L. l2B, l8l, 653, 658, 659,

72.7

xglosteunt

'

'
'

72:)

Yejl|ard

Ī. .rųĮosteum

62li;

732

Ssp. lleĪļloroSįlnļ

notha Zab.228
pericĮgmenurn L. 22B' 705, 723
RuprechtĮana Reg.228
įnturįta l.. 2l9, 222, 223, 705, 723

-'-

|l20

officinarunt, L. 520
Marsdenįa cundurango Reichenb. 433
Martgnī.aceae 437

t;60'

X

aĮba,

48l

Mundragora aĮįtunįnaĮis Sprerrg.

gĮbbifĮora (Rupr.) Dipp' 228
įrulolucrala Banks ex Spreng. 228

l.

pįļlļa L.

MeĮampgrunt (sekts.; alamsekts.) 657, 663
MeĮampgrum. L. 57t' 652, 7|7
- Įļraen'Se t,' 653' 6õ6' 657' 658' 717

caprĮfoĮiunt L. 219, 226, 227' 705,
eduĮįs 'Īurcz. ex Freyn 222

-'

orįentaįįs Ī'.479

,Vlegasperma' Lehm. (Gruppe) 623
Megasperma (Lehm.) Boriss. (sel<ts.)

oĮiae Boriss. (rida 1 6l0
I'onįcera, L, 20l,202, 2l7,705, ?23
- Aļbertįi Reg. 28B, 705,723
aĮpīgena Ī'. 228, 706,72:3

.

729

ssp. occidentalis Kusn. 479

Mascarenhasįa 430

l-ongtf

-,
.-

lruensįs L' 47s, 4B0' 7|2'

729

arcnaria Schrad.506

MgosotĮs a.ruensįs (L.) lJiLļ 49l,492' 50a,
502ļ 503,7t2,729
var. araensįs 504

Mgrrhis buļbosa (Į-.) Sprerrg. 60
odorata (L.) Scop. 71, 72, 73, 701, 724

var. cuļta AIei.

'

l-'

vaĪ. segetalįs (Rotty; Gams
var. umbrata Ęouy 504
var. versicolor Pers. 508

baltica Sam. 499
caespitosa C. Schultz 490'

49ļ'

Ąs7,

712,729

collina Hoffm.

504

dįscoĮor Pers. 492, 508' 509, 5l0,7|3'
729

hispīda Schlechtend. sen.
506,713,729
intermedia Link 502

49ļ'

492,

504, 505,

7t2, 729

Nanae Qeg^ (sekts.) 310, 327
Nemesįa 570
NemophiĮa insīgnĮs Benth. 455
Nernorosa Soõ (alamsekts.) 658
Nemorosae Pugsl. (rida) 675

Nerįum 430

Ągs,

Nįcandra phgsaloides (L.; J. Gaertn. 520
Nįcotįana L' 52|,560, 7l5, 73į

aliinis hort.

(Pers.) ,Thell. 508
micrantha Palļ. 506
paĮustrīs (L.) Nathh. l0l, 490. 4.9/.
455, 496, 7t2, 729
var. metnor l(ittel 497
var. paĮustri,s 497
var. striguĮosrr (Reichenb.) Mert.
et Koch 497
scorpioides L. 489
502

ssp. caespitosa (C. Schultz)

731

-

Noļanaceae

W.

sglaatica (Ehrh.) Hoffm. Ą90, 49]'

50ļ,7ļ3'

!ŪĮgrica

L. 346,

gaĮe

L.

35ļ' 709,

.508

40' 222' 3Ą7, 348, 349' 350,
726

palustris Lam.

Obtusisepalum Wettst. (se.kts.) 658
odonįįįes Zinn 571,68l' 7l8' 733
Įį'toraĮįs Fr. 68l, 682, 683, 7l8,

.

733

681

ssp. litoralis (Fr.) Hayek
vuļgaris Moench 68l

683

L. 38, 128,702
aquatica (L.) Poir:. 122, 129, 130, 702,

Oenanthe

_+

721

_

Ī. aquatictl |3l
Ī. submersa Glück l3l
Phellandrium (Cranlzj Lam.

129

of|icinates Römpp (rida) 636

347

pensųĮuanĮca Lois. 347
Mgricaceae S. F. Gray 348,70g, 726

MgricaĮes 345' 346
ligrrhĮs Mill. 37' 70

aromatica (l-.) Spreng.

rubra Gil.

seroįįna Dumort. 68l' 682' 7l8' 733

72g

347, 709

481.

Nothofagus 336

sparsi|Įora Mik. ex Pohl 490, 492,
493' 494' 7ļ3' 729
sįrįcta Link 491' 492' 506' 507' 509'
7t2, 729

versicolor (Pers.) Smith

437

Nomochaerophyllum Ķoso-Polj. (alam_
perek.) 55
Nonneą Med. 459' 48l' 7l3
puĮĮa (L.) Dc. 48t' 4B2' 483

var. rossica (Stev.) M. Pop.
483, 7t3, 729
rossica Stev. 4i]ļ, 4Bl]

ssp. laxa (Lehm.) Gams 499
ssp. palustris (L.) Herm. 495
p. palustris L. 495
var. sylvatica Ehrh. 500

Schmidt) Gams 502
ssp. silvatica 500

įatįssį,ma Mįll. 560

rustįca I-. 560' 56l' 562' 7|5' 73I
tabacum L. 560, 561, 562,715,731

Nįcotįaneae G. Don (triibus) 559
Nodosae Gorschk. (rida) 591

Herm. 497

silvatica ssp. alpestris (F.

563

aįata Link et otto 56l' 563, 564' 7l5.

lutea (Cavan.) Pers. var. versicolor

500' 500'

73

oleander L.429

Lappula I.. 512
ļaxa Lehm' 490, 49l' 49B, 499,

B. arvensis L.

73

vaĪ. suļccįta (Lag') Alef'
sylvestris (L.) Spreng. 64
temula (L.) All. 58

504

55

oĮea 369

europaea L. 369
oĮeaceae Hoffmanns. et Link. 368' 709' 726
omphaĮodes Įini[olia (L.) Moench 458
aerna Moench 458
onphaĮospora Be.ss. (sektš.) 6|5

745

oreoseĮįntnt irllill.) Reicherrb. (sekts.
Oreoselinum Mill. 155
Orobanchaceae Vent. 436, 438

osnanļhus

)

l55

369

Osmarea 369
osterįcum Hoffm. 36,37, l4l' 703,72l
paĮustre (Bess.) Bess. l4l, ļ42, l43'
703, 72t

pratense l{offm.

725

Pąstįnaca Į., 35' t64, 703
graveolens (L..1 Belnh. 162
pratensis (Pers.) Nlartius
satįua L. 165, ļ67, 703,72l
sativa L. p. p. 165

566

ctaginif Įora Juss. 566

Lindl.

566

Peucedaneae DC. (triibus) 138
Peucedanum L. 39, 155, 703,721

(L.) Moench l55'
ļ59' 703' 72l

Pharbitis purpurea (L.) Voigt 4a0
Phargngodon Bunge (sekts.) 694
Phellandriurn L. 128
aquaticum L. 129

ļtiJ_l

Pers. 165
sįįuestrįs Gars. 165, ļ66' 703,72l

ll7

var. typica Asch. ex A. Schwarz
167

Pectįnatae Pugsl. (rida) 668
Pedaįįaceae 437
PedįcuĮąrįs L. b72,694, 7l[i, 733
opsiantha Ekm. 696

ssp. opsiantha (Ekm.) E.

AImt1.

696

L'

694, 697, 608,

sgluatica L. 694
Pentasepalae Benth. (alamsekts.) 635
PetüasepaĮae (Benth.) Rõmpp (rida) 635
Penįstemon 570
PeripĮoca 433

Hiļl 38' s7, 702

crispun. (Mill.) Airy-Shaw 97,
720

var. foliosum (Alel.)
K. Eichw. 98
var. tubero;surn (Bernh.)
98

tļįaarįcata L. 450
Drumrnondįį Hook' 45l' 452
Ī. fĮmbriata ĮVittmack 45Į
frondosa hort. 454
panicuĮata L. 45l' 453
subuįata L. 45l' 452,454

PhgsaĮįdįnae Baehni (alamtriibus) 543
PhgsaĮis L. 520, 52l, 522, 543
aequata Jacq. fil. ex Nees 546
aĮkekengi L. 543, 644, 545, 7|5' 73ļ

hirsuta Dun.

sceptrum Bunge 698

7t8, 733

PhiĮĮgrea 438
PhĮox L. 147' 450' 712,728
anįocna Sims 450
)(Arendsii hort. 450
decussata hort.45l

Phrgmaceae.43S

paĮustris L. 694' 695' 6s6' 718' 733

sceptrum-caroļįnum

156'

t83, 703, 721
Ī. sįĮuestre auct. l61
Phaceļįa Juss. 455, 7l2
tanacetifoĮĮa Benth. 456' 457' 7\2,728

ap. Roem. et Schult. 167
ssp. eu-sativa var. pratensis
var. sįļaestrįs

15B'

paĮustre (L.) lloench l55' 169' ļ60.

ssp. eu-sativa r,ar. hortensis Ehrh.

746

mirabilįs Reichenb.

ļ57'

Pasanįa 336

'

565

hgbrida hort. 565, 565, 715,731

oreoselįnunL

P&įustres M. Pop. (rida} 495
Panax ginseng C. A. Mey. 27
schin-seng Nees 27
Paradanthus Grant (sekts.) 598

K. Eichw.

\

ef

97

Atkinsiāna D. Don ex Loud.

rLįoĮacea

708,

oxųpetaĮum 433

Petroseļįnum

var. crispum (Mįļl.) Schįnz

Keller 97
Thoermeri Weinm.
Petunįa' Juss. 522, 563

nų

141

0strga Scop. 302, 306, 708, 725
uirgĮniana (Miįl.) Willd. 306'

PetroseĮįnutn hortense Įļoiįm. 97

702,

546

ixocarpa Brot. ex Horncm. 543,

7t5, 73t

546,

peruuiana L. 544, 348, 715, 731
pubescens L. 544' 54E' 547' 715, 73Į
pubescens R. Brown 548
PhgsochĮaina phgsaĮoides (L.) G Don 520
PimpineĮĮa L.35, l08, 702,72o
anisurn L. l ļ4
cretica Poir. l16
dissecta Retz. 109,

hircina Mill.

magna L.

lll

I II

109

maior {L.\ Huds. l09;
i02, 720

lll' ļt2'

ļl3,

'PīmpītzeĮĮa major. var. \,uįgaris (į1oritzi)

Thell. I I I
nigra Mill. 109,
var.
Vat.

_

vaĪ.

var.

L.

lll.

109, ļ

var. nigra (M|ll.) SPreug.

var. sascifraga tll
PĮąna I-ļ'' Wolff (sekts.) 50

PĮatggaĮĮa (DC.) Lange (sekts.)

Platygalia DC. (alamsekts.)

259

712, 728

Ą47, 448' 449'

P s eudo

spicatum (L.) Opiz
s o ļ

ątt'oį de ąe'W.

Pterocargtt (sekis.)

ettst.

728

(L.)

(

a

ļ

amstr guk.

)

oĮĮa (Larn.) Spacįr 353,

354'

f. laciniata Schneid. 340
Ī. penduĮa (Lodcl.) DC. 340
<Spielart> Q. Petraea Matt. 341

\ļaĪ' prcĮecox Czern. 338
Ī' robur 340

var. tardifĮora Czern. 338

rubra L' 337, 34ļ' 342, 342' 708'
sessiliflora Salisb. 341
sessilis Ehrh. 34ļ

726

ArnoĮdįi R. Brown

294

ĘaffĮesĮaceae 294' 295

729

L' 484,4s6,487,48B'

7I:ļ'

Ī. albif Įora Donl. 489

ssp. azurea (Bess.) Gatns

486,

ssp. tuberosa (Schrank) Gams
489

Ī. f ustigiatn (Lam.) DC. 340
IastigiaĮa cttpressoitĮes hort' 3'10
Ī. heteropļtttĮĮa (Loud.) K. Koch

Ī.

R'affĮesia 294

729

-

708, 726
robtLr L.337, 338, 339, 340,708,725

suber L. 337

Spachiana Lar,. 354
stenoptera DC. 358

489

72C)

pctraea (Matį.) Licbi. 337' 340, 34l'

-

sorbifolia Dipp. 354
Sieb. et Zucc. 3ll6

angusti|oĮĮa

macrocarpa Michx. 34ļ,343' 708' 726
ntacroĮepīs Ķotschy 337
maxirna Ashe 342
mongoĮica' F. F'įsch. ex 'l'rrrcz' 343,

572

354

PuĮnnnaria L. 459' 4B4' 7l3'

342

340

709, 726

-

337

613

355, 709, 726
pterocarpa (Michx.) Kunth 354
rhoifoĮia Sieb. et Ztlcc. 354, 356' 357'

-

įĮex L.

Opiz

Pterocarga' Kutttlt 352, 'J53' 709' 72ö
caucasica C. A. Įley. 354
frastĮttif

337

borealis Michx. lil.

600' 610

Pseudolysimachion longifoliLtm

6ll

7l2'

663

Ķodl (sekts.)

337

pedunculata Ehrh. 338

440

PseudoĮgsimachįa

aļba L.

709,

447

Pratensia 5o6 (alamsekts.)

486

Quercus L. 302, 336, 708,725
aegįĮops L' 34:J

-

430

Poįemonįoįdeae (alamsugrt|<') 447

Porant

Quercus ialamperek.)

aI

89

Äegopodium Ąioerrcli l ļ{)
PoĮemonįttceae Juss. 436' 437, 43įJ. 446,

L.

ssp. officinalis

259

Podagraria l-ļilļ ll6

caeruĮeun

486

rubra W. H. Schott 484
tuberosa Schranļ< 489

sSp. eu-austriacttttl Ī]orn.

Poįemonįun L.

713, 729
ssp. maculosa (HaYne) Gams 484

lll

PĮeurospermullr Hoffm. 38' 86' 70l' 720
austrįacun't (L.) IJoffm. 86' 87, 88' 90'
701,720

Pļumieroįdeae (alamsugLrļt.)

-.

moļĮįssįma A. Kern. 4B4
obscura Duntort. 486, 713, 729
otĪīcįnaĮis L. 13, 233, 293' 484' 485'

I II

var. pubescens Mert. et Koch

Rantzien

729

macuĮosa Hayne 484, 486' 7|3' 729

ļ0, 23B, 702' 720
dįssecta (Retz.) Spreng. lll
disse ctiĪolia Walh. l1 l
gĮabra' Mert. et Koch. l l l
major L. I I I

saxif ragt:t'

Pulnonarįu azureā BesS. 48õ.7I:ļ'
Kernerį Wettst. 489

RauaoĮfĮa 429
pĮumeriaefoĮia Ett. 430
serpentīna (L.) Benth. 429

Rhinantheae Wettst. (ttiibus) 651
Rhįņanthoįdeae lffettst. (alamsugLrk.) 605
Rhįnanthus L. 57ļ, 684' 7|8' 733
aestįaaįįs (Zīng.\ Schischk. et L, Serg
685, 687, 688,718,733

t4t

Rhįnanthus apterus (Fr.) ostenf. 685, 688'

_ļ

689, 718, 733

major' Ehrh. p. p. 687, 689

ssp. montanus (Saut.f . Schwarz

685

-_

mįnor L. s. str. 685, 6s|, 69I,7l8,733
var. stenophyllus Schur 690
':*. montanus Saut. 685, 6B6, 7ļ8,733
nĮgricans Meinsh. 685, 690, 7|8,733
' osįlįensįs (Rorrn. et Saars.) Vassįlcz.
685, 692,693, 693, 718; 733
ösilensis 693
rumelicus 'ssp. osiliensis Ronn. el
Saars. 693
.- serotinus (Schönh.) oborny ssp. aesti_
valis: (Zing.) Dostäl 687

ssp. apterus (Fr.) Hyl.

689

ssp: serotinus 685
ssp. vernalis (Zing.) IJyl. 689
aernaļįs (Zing.) Schischk. et L. Serg.
685, 6BB, 689, 7tB. 733

Rubįa 228

įįnctorun L.

229
Ruhįaceae Juss' 200, 228, 2B0, 705, 723
Rubįales 25, 200, 40l

Sc/piglossis 520
sįnuata Ruiz et Pav. 520
Sambuceae (Kunttr; DC. (triibLrs)

202

Ī. argenteo-narginata Kirchn.205

Ī.'aurea (Sweet) Schwer.
f. lacįnįata (L') Zab. 205

205

racemosa L. 202,207, 208,704,722
Ī.' ąureo-aarįegala Neub. 2l0
Ī. Įacįnįaįa K. Koch 2t0
- ī. pĮumosrr (Carr.) Voss 209, 2l0
Sanīcuļa L. 3l, 34, 42, 700, 7l9
europcļea L. 43' 44' 45' 233,700,7l9
var. europaea 45

var. genuina }Į. Wolfi

Sanįctdeae Drude (triibus) 40

odorata L. 7l

Sceplrum Bunge (sekts.} 69Įt
Schįząnthus 520
pĪ'nnatus Ruiz et Pav. 520
*' \ aīsetonensįs Low 520
ScopoĮia carnįoįica'N. J. Jacq' 52l

Scorodonia G. Don (alamsekts.) 590

ScrophuĮaria (alamsekts.) 590
ScrophularĮa L. 57l,589, 716, 73l
aurįculata L. 590, 594' 594, 595,

''
-

716"

73t
aquatica L. p. p. 595
nodosa L. 589, õ90' 592, 593, 716, Br
uernaļįs L. 590, 59ļ' 592, ?16,73l

ScrophuĮariaceac Juss. 436' 437' 438. 439'

Scuteļįatae (Benth.) Boriss. (rida) 640
Scutellatae Benth. (alamsekts.) 640
Seįįnum L. 38, 136, l38
Anethum Crantz 162

..
'
-*
*

45

40

Srrachįnae"Baehni (alamtriibus) 54l

Scabiosa L. p. p. 280
cabįosa' L.'280' 288' 70?
arvensis L. 2Bl
-*. atropurpurea Desf. 291
coįumbarįa I-. 288' 289' 290, ?07,724

748

L. 29l

Scandix Cerefolium L. 68

SanįcuĮoįdeae Drude (alamsuguk.) 32, 33'

S

marįtįma

ochroleuca L. 291
praemorsa Gil. 286
succisa L. 286
Scąbįoseae Varr Tiegh. (triibus) 285
Scandįceae DC. (triibus) 54

ScrophuĮarieae (triibus) 589
ScrophuĮarioideae (ala'msuguk.) 578

Sambuceae Kunth (sekts.) 202
Sambucus L. 201, 202, 276, 704
ebulus L.200, 209, 205, 205, 206,
210, 705,722
nigra L. 202, Z0B, 204, 210, Z0S, 722

-

.

520, 569, 7t5,73t

Saįntpaa:Įįa 437

- _-

Scabįostt crenaļa Luce 28l
ļaciniata Luce 28l

-

Angelica Roth 146
anisum (L.) E. H. L. Krause ll4

aromaticum (L.) E. H. L. Krause
Berula E. H. L. Krause 124
buļbosum (L.) E. FI. L. Krause 62
Carvi (L.) E. H. L. Krause 106

caruifolia (L.)
l84' 703, 72ļ

L.

136,

t37' 16l,

55.

į83*

Cerefo.ļium (L.) E. H. L. Krause 68
Conium E. H' l,. Ķrause 83
Coriandrum E. H. L. Krause 80
cynapium;'(L.) E. H. L. Krause lB2
grāveolens (L.) E. H. L. Krause 96
Levisticum (L.) E.H. L. Krause 152
Myrrhis E. H. L. Ķrause 7l
palustre L. l34, ļ59
Petroseļinum (L.) E. H. L. Krause 97'

Phellandrium (Crantz) E. H. L.
Krause 129
Pimpinella E.

H' L. Ķrause i09
Pleurospermum E. H. L. Krause gg

Podagraria (L.) E. H. L. Krause

ll6

L. Krause l i9
temuļum (L.) E. H. l,. Krause 58

Soįauum neĮorlgenu' L.

.Seļįnutn Siurn E. lJ.

Torilis E. įI. L. Krause 74
vįrosum (L.) E. H. Ī.. Krause
Sesamum įndįcun L. 437
Seseli Apium Roth

carvifolia L.

99

--

96
13õ

127

ssp. sibiricum Thell. 127
venosum Hoffm. 134
Sherardįa L. 229' 230' 705
araensįs L.230' 230' 23ļ' 705' 723

Sįļuatįca 5o6 (alamsekts.)

Sįmįolus Greene (sekts.)

662
596

SinguĮifĮora (sekts.) 572

Sinningia

437

Siphisia macrophylĮa (l.arrr.) Asch.

300

Siphonosnmnthus 369

Sįun L' 35' l02' ll9' 702
angustifolium L. 124
Beruļa J.

Itr.

Gmel. l19

102

Įati|olĮun I.. 1l9, 120, l2l, 702, 720
Smgrnieae l(och (triibrrs) B3
Solanaceae .Irrss. 436, 439, 5t9, īL4,730
SoĮaneae Schlechtend. (triibus) 52l, 522Solanįnae Dun. (alamtriibus) 522
SoĮanum (alamperek.) 523
SoĮanunt (sekts.) 533

Soļarutn L. 520, 62l,522,7l4,730
andigenum .Īuz. et Buk. 528

--

Reichelrh- 532

Ī,. persicum (Willd.) Marz'
7t4,730
var. villosissįmum Desv. 532

ssp. andigenum (Juz.

et

Buk.)

\Iar. chiloėnse A. Dc' 528
ssp. tuberosunr. 526, 527, 528

viridescens Kosteļ. 536
SpĮcata (Wettst.) Soõ (sekts.)
Spicatae Boriss. (rida) 6tB
StapeĮia 433

ti5:t

StrophattĮhus 429
gratus (\lĮal.L et Hook.,) Franch. 429

M. Pop.

(alam

perek.) 492, 494
Strophiostoma'Īurcz. 492, 495
Strgchtlos nux-aomįca l'. 40l
toxifera Schomb. 401
Succįsą Neck. 2B0, 285,707
palusiris Sass 286
praemorsa (Gil.) Asch. 286
pratensis Ailoench 286, 287, 425,

7A7,

724

.

Ī. gĮa'brata Peterrn.

286

ī. ttispitlttla PeĮernr. 28tl

l. pratensis 286
403, 423,

L.

7I|,

727

423' 424'

425,7ll,

S:ļttl,

- aļbus (L.) tJlakc var.

727

730

marįnum (Bab.) Poj. 523, 633, 7l4,

Įaeuigatus

(Ferrr.) Blake 2l7, 2ļ8, 705, 723
_- ļ'acemosus Michx. p. p" 2l7
rivularis Suksd. 217
Sgmphgtum L. 456, 459, 468, 713, 729
-- asperrimum Donn 471
ĮlSPerum l'ep. 468' 47l' 472' 47;]" 7l:ļ"
729

į' W. Sclrmidt 47l
offĮcinaĮe I-. 45B, 468, 469, 47a, 713'
boltetttieutn
729

"

ļįtoraĮe Raab 523, 530, 53l' 532' 7l4.

730

52įJ

tuberosum L. 523,526,714,730

Hawk. 524,.527, 528

gibberuĮosum Juz. et Buk. 528

'

subtįĮįus Bitt.

Sųmphoricarpos Dulrzirn. 201, 2I7

var. marinum Bab.533

lycopersicum L. 540
macmįĮĮanįį Buk' 528

539, 714, 730

pereruūs

demįssum Lindl. 528
duįcamara l.' 522, 523, 528, 529.7l4,

f. litorale (Ęaab)

sĮsgntbrii|rlĮiunL l'atn. 523' 537, 53į]'

Saertįa L'

bausit Yarg. 528
hoergerĮ Buk. 52u
chiloėnse (A. DC.) Berth. 528

730

rostratum Dun. 523, 536, 536, 537,714,

Strophiostoma (Turcz.\

erectum Iluds. 124

Falcaria L.

var. nigrum 536
var. a. vulgaris 533

730

dubium Schkuhr 134
graveolens (Į,.) Scop. 96
Libanotis (L.) Ķoch ssp. eu_Libanotis

'lhell.

5'}b

memphiticum J. F. Gmeį. 536
rr.igrum L. 522,523,533, 5J5, 714,730

.

var. bohetrticutt (Ī:' W. Schmirlt)

Pers.47l

ssp. bohcnticum (F. Ų/. Sclrmidt1

Čel.

47|

var. oįf'ĮcinaĮe 47Į

įuberosum

L.

468

749

Symphgrum )( upĮandicunl Nyn..473
Sgringa (sekts.) 38ą 387
Sgringo L. 369, 370, 386, 710,727
amurensis Rupr. 396

'f

htllųcrania aĮba t. Spaetįri (Wittm.) Poi"
198

-

Bretschneideri Lemoine 390
chinensĮs Willd' 386' 388' 389'

\

stoĮotīifera (Michx.)

385, 710, 727

-

,

-'

-

.

Ī. Saugeana (Lourl.)

,\{cĶelvey

390

emodį Wall. 395
\ Henrgi Schneid. 394
japonica Decne. 397
Įosįkaea Jacq. fil. 3B7' 3sl' ,?92' 7|0,
727

villosa Vahl
- X S.Schneid.
- .Iuļįanae
395
Komaroaįį Schneid.
įacįnįata Miļl. 395

-

-.

-

*-

microphglĮa Diels
oblata Lindļ. 394

394

394

395

-

ThgsseĮūtum (Hoffm.) Reichelrb. (sekts.)

r59
'lhysselinurr Hof fm, 159
palustre (L.) llolfm.
,

Trinįa 3l

Tuberarium Bitt. 525

Tuberąrįum (Dun.)

724

įomenteĮįa Bur. et Frarlch. 395

aeĮuįįna Kom. 395
aįļĮosa Yahl 387, 3B8' 3s0, 7I0,

aulgaris L. 386, 387, 3BB, 710,

UmbeĮĮiferae Juss. 25, 3t, 700, 719

727
727

Ī. coeruįea (West.) Scheįįe 389

f. plena (Oudin) Rehd.

ī. purpurerz (West.)

389
hort. ex

Schelle 389

Umbellifiorae

Vaįerįanu L. 200, 267' 268, 269' 273'
724

'

|Y/oĮfī.i 394

gunnanensis Franch. 395
Teconta 437.
Tetrapanax papgriferunz (Hook.) K. Koch 26
TheĮgcrania (Drrmort.) Forrrr. 189, lsl,704

aĮba (L.) Poj. l93, ls6, ļ97,704,722

750

I. argen'teo-margįnat(Į (Rehd'1

Poj.

198

27

B' 706

bal'tįca Pleij. 273' 275' 277' 27B' 707'
724

e.stonica Nenj. 276

excelsa Poir. 276,707
Loiusta d. dentata L. 269

7ta,727

Ī-Īatu_

25

Valantia cruciata L. 252
hirsuta Ģil' 252

l. violacea (Ait.) Schelle 389
Ī. auĮgaris 389
lVolfii Schneid. 387, 392, 393,

var. hįl'suta (Schneid.)
sima 394

525

Turgenia į{offm. 35' 77
* ĮatifoĮia (L.) Hoffm. 77, 78, 79, 70l..

394

f. alÕa (West.) Voss 389

Bitt. (sckts.) 52B'

Tubiflorae 368, 401, 436

Tigerstedtii H. Sm. 395

--

159

Tordylium Anthriscus L. 74
- latifolium L. 77
7'orilįs Adans. 38' 74' 70Į
Anthriscus (L.) K. Gmel. 74
ssp. eu-Anthriscus Thell. 74
įaponica (Houtt.) DC. 74' 75' 76' 701,.
Ī. japonica 76
f . roseĮfĮora Murr. 76
TrachygaĮium Ī(. Schum. (sekts.) 253
Trichocarpae (sekts.) 232

robusta Nakai 394
rothomagensis A. Rįch. 390

var.

l98-

- '

suspensa Thunb. 382

-

Poj. l93'

t99, 704, 722

720

pekinensis Rupr. 398
.persica L. 395
pinnatif olia Hemsl. 370
pubescens Turcz. 395
refĮesca Schneid. 394,7l0, 727

SaegĮnzoaii Koehne

sanguinea (L.) Fourr. l93, 194, 19;;,
196,704,722
lar' ĮattfoĮia (Bray) Poj. 196
var, sanguinea 196

*
-

a. olitoria L. 270
nitida Ķreyer 276
offīcinaĮis L. 66, 27&, 274' 706'

--

724

f. arrgus1iiolia (Tausch) Schmaļh.
276

var. esįonįca (Nenj.) Ķ. Eichw.

276, 706, 724
27ti

var. excelsa Fedtsch. et Fler.
d. integrifolia Led, 279,707,

t

ĮatĮ|olia Yahļ 273' 27G

276
724

VaĮerįana o|ftcitruĮis var. ttįtįda (Kreyer)
K. Eichw. 274, 276, 278
var. paĮustris (Kreyę1'1 K' Eichw.
274, 276, 278
-- ,8. sambucifolia (Mik. fil.)
SchmaĮh. 276
var. simpliciIolia Ler.t. 279

Ī. tenuĮfoĮi'u Yahll 2v4,

278

palustris Ī(reyer 276

-

PleijeĮii Ķreyer

repens Hosį 276

Verbascum tha'psĮfornle Schrad. 572. 6?'
715, 731

tha\sus L. sls' szą, 575,7|5,78l
Ī. sįļuatįcum Schultz 576
f. Įhapsus 57G
Verbenaceae

agfestis Led. 6ļ9

724

707,724

ssp. saliua (Pleij.) Nordh. 277
Valerįanaceae DC. 200' 267' 280' 706' 724
VaĮerįaneļļa (sekts.) 269
VaļerįaneĮla Miļl. 200' 2(JB' 26s' 27l 706' 724
26s, 270,

'

27ļ,

--

706,

var. leiosperma Wallr. 269

a. &lorisonii (Spreng.) Schmalh.
269' 2?0'

27

ļ'

272'

706,724
Ī''

270

635

alopecurus Thuiļļ. 578
coĮĮinunl Schrad' 578' 7|6' 73l
ĮųchniĮĮs L. 572
nigrun L. 574, 576, 577, 715, 73t
Ī. aĮbifĮorum Hausm. 578

aoa

hirsuįa Luce

626

hybrida L. 613, 615

ļatifolia L. 636
7. caule stricto C. Koch
a. maior C. Koch 636
d. .minor C. I(och 636

578
578

var. cuspidatum Wirtg. 578
var. genuinum Koch 578
var. glabratum Sond. 578
var. gĮabrescens Hartrn. 578
i. lacįeum Wirtg. 578
var. lanatrrm Schrad. 578
var. nigrum. 578
var. ramosissimum Čel. 578
var. thgrsoīd:alrr (Host) Koch 578
var. tomentasam G. Mey. 578
Į V. Thapsus L. 57B' 7|5' 73l
phĮornoĮdes L' 572' 715' 73ļ

607, 623, 631, 6rl.

632, 717, 732
hederifoĮia L. 606' 623' 624, 625,7l7,

\

phoeniceum Į'' 572

var. piĮosa (Schmidt) Beck

- filiformis Smith

albįflorunr Schrad. 578

var' brącteatulrl G. Mey.

chamaedrgs L. 608, 633, 634,716,732
var. chamaedrgs 635

didyma Spreng. 615
didyma Ten. 618
Dįlįenįį Crantz 607, 628, 628, 629,'717,

269

var. alopecrtnrs ('lhuill.)

732

aquatica Bernh. 644
araensįs L. 607' 126' 626' 7Į7' 732

comosa auct. 644

Verbascum L. 439,570, 572,715

-_

--ī

oįeracea Schļechter 272

olitoria (L.) Poll.

7ļ7'

732

269

dįc}totonta

var. f. 620
ambigua Luce 642
anagallis auct. 642
anagallidiformis auct. 644
anagaĮĮts-aquatįca L. 607' 642' 643'

beccabunga L. 607, 645, 646,717,7:Jz
Buxbaumiį Ten. 620
catenata Pennell ()07, 644, 645, 717,

724

Morisonii (Spreng.) DC.
B. leiocarpa DC. 269

590

L. 570' 605' 7|6' 732
acinifolia Schmaih. 628

saĮina Pleij. 273' 275' 277' 278' 707'

Ģil' 27l
ļocusta (L') Į}etcke

436. 437,439

VerorĮįca

277

detįaįrt (L.) Poll.

J. St.-l{il.

Vernaļes Stief. (alamsekts.)
Veronįca (sekts.) 606' 633

636

ĮongĮfolia L. 608' 6l l, 6ļ 2' 7ļ6, 732
var. ĮongĮf oĮia 6ll
var' lnarįtįrna (L.} Koch 6tl

-.

i. salicifolia Waįlr. 6l l
malitima L. 6l I

ofĮĮcĮnnĮis

L. 605, 608,

638, 639, 716"

opaca b-r.607, 619, 620,716,732

-

osiļiensis Luce 642
parnrirlaria Poit. et Turp.

642

peregrinu L. 607, 627, 717,732
751

'

Veronįca persica Poir. 606, 6lg' 62į' 622'

_-

716,732

poĮita Fr. 606' Bt?' 617' 618' 7Į6, 732
pseudochamaedrys N. J. Jacq. 636

lqtundifolia Luce

608

scuteļĮata L. 608' 640' 7l7.732
' var. piĮosā v^hl 64t, 642, 7t7'
732

vat. scuteįĮaįa oų' aąz
serpųĮĮifoĮia L. 606' 608' 609' 716' 732
spicata L. 417,607, 613, 614,717,732
var. ĮancīfoĮĮa Koch 615

-

(N.

J.

636

a. latifoļia (L.) Schmalh. 636
Tournefortiį C..C. Gmel. 619 '

uerna L. 607, 628, 630,717,732
_- Vāf; Dillenii (Crantz) Fedtsch. el

Fler.

628

625

Vįburneae (Spach) Fritsch (triibųs) 210
Viburnineae Spach (sekts.) 210
Vįburnum L. 20l, 2O2' 2l0' 705' 722
įantana L. 2l0, 2ll, 2 l I Ž|2' ?o5' 7n
'
Ī. uariegatum (West.) Rehd. 212
Įentago

L. 2l2

tįnils

L. 2L0

l

Vįllosae Schneid. (sekts:)- 386'
Vįnca L' 430, 7ll

390

nlįnor L. 43l; 43I' ?lĮ,728

Vįncetoxįcum

433

'l.:]

Vincetoxicum Moench 433

var. vulgaris Koch 615
'teucrįum L. 608, 638' 637' 7t7,732

ssp. pseudochamaedrys

Benth. (sekts.)

Ī' roseum (L.) Hegi 2l4'705'?22
f. sterile DC. 214

Ī' ĮntegerrĮma ČeI. 615
Ī. rarnasa Fr. Zimmerm, 615
Ī. spicata 615
vaĪ. squamosa (J. et C. Presl)

Jacq.) Nym,

:-

- g Annuae

Veronįceae Benth. (triibus); 605
VersįcoĮores (Benth.) Wettst. (sekts.) 583
Versicolores Benth. (alamsekts.) 583

var. lntifolia Koch 6į5
vat. nitens (Host) Ķoch 615
var. spicata 615

Asch. et Grāebn.615'

-

Veronicastrum Benth. (sekts.) 606, 60E

officinaļe Moench 435
lv,ulgare Jundz. 435
Vulgares Schneid. (sekts.) 387
.

|VeĮgeĮa 20l

japonica.'Thunb. 228, ?05, ?23

Xanthogalia .DC, (alamsekts.)

261

..

\.i

EEsTtKEĖLSETE TAlmENtįtįEDE TÄHEsTlKULlNE REG|STER

,

alkanna 458
angervarrelised 402, 432
angervars 433
lood- 434, 435, Ą36
aniis 33, 34, ll4

,

forsüütia, munajas 385

-

25

araaļialaadsed

araalialised
aruputk 38,

harllik

27

136,

/.97

aukuuba, jaapani 189

mehhiko 543, 546
peruu 544, 548

diervilla, karlada 22įi
teravaļehine 228
džinscng 27

kaerral- 412,421,422
keeĮjas 4|2' 4l9' 420
rand- 412,417,4lB
sinine 4l2, 413' 4ļ4
südame- 4I2, 4l5, 416, 4t7
emajuurelaadsed 401
emajuurelised 402
emaputk,36' 37' t4l' ļ42' I43
feedia, punaseõieline 268' 268
,floks 450
aed- 450, 451

Arcndsi 450
kanada kääbus-

450

kevad- 450

meelis- 450
padjand- 451,454
suvi- 451

,iorsüütia 369' 38l
euroopa 385

looklev 382,383
iio<lr;l

5B6

hari|ik 2lõ' 2ļ5
pikaõieline 2l5

4ll

jįj I]tlstl NS\l

lõhislehine 447

pihkane 586, 588
haneputk 35, 122
ojļ- ]23' l24' l25
lrarakkuljLrs 201, 2ll,
ameerika 215

belladonna 522,548
must 549, 550

emajuur 403,

447

haiklõug 570'

440

eeieu 27

giilia

haardputk 77

baklažaan 536

"

543,-544, 545

maasika- 544,546,547

26

136

hariįik

balaat

"

roheline 385
vārd- 382, 38Ą' 384
füüsa] 52l' 522' 643

harilik ll4, ll5

araalia, mandžŪlria

-

:,,

harakputk 36, 37, 63
aed- 64, 68, 69,70
mets- 64, 65
pikanokaline 64, 87, 67
harjasputk 38, 74
jaapani 74, 75,76

heinputk 37' l4Ą
hari|ik l44' ļ45

heliotroop, peruu 458

hikkoripuu 352

pekani- 352

südajas

352

valge

352
humalpõök 306
virgiinia 306
lrumalõis 306
huulõielised 439
hārghein 57|' 862

harilik 653, 658, d59, 660' 66ļ,

6q2

harjakas 553, 654,655
mets- 653, 662, 663
palu- 653, 664,685

75J

härghein, poola 653" 659' 660' 660' 66l
põld_ 653' 666' 657' 65B

igihali

kastanipuu, hariļik 336
keerispea 455

430

väike 43l' 43ļ
imikas 459, 476, 481

harilik 477,
itaalia 447
kapi

harilik

478

kiinapuu 229

kikkaputk 37, 147
rand'- l47, ļ49, ļ50.

447

--

t20'

ļ2ļ

.

681

hariļik 68l'

koeraputk 37, l3l,
koerapöörirohi 554
kohvipuu 229
araabia 229

l

6B2

rand- 681, 682, 683
karrnuslill, punane 268, 265

siberi ļ93, ls6, l97

karelehelised 438, 456

verev 193, lS4, 195,

harilik

kontpuulised 25,

harilik

527

pehme 484

479, 480

sinine 484, 486,4ķ7' 488
veripunane 484
koriander 33, 35, 37, 80
aed- 80, Bl, 82

leina- 320

dalekarlia 319,
320

kollane 310,
maarja- 320
rnadal

krapp 229

kukits 189,

rootsi l90,

3ļ0' 3ll,

322' 324

kuradipuu

harilik

*

320, 324, 325' 326

3l0,3ll,

754

petlik

*
443

balįi 219, 220, 22l
kühmõieļine 228

3ļ2', slg

kassisaba 607, 613, 614
kassitapp 441

Alberti 228
alpi 228

ļõhnav 2l9, 226,
peitõieline 228

vaeva- 310, 311, 327, 328

harilik 441, 442,

474
474; 475

harilik 219, 224,225

paberi- 310, 3ll, 323, 323
raba- 327
soo- 3,į0, 3ll' 3l5, 320' 32t' 324
suhkru_-

ļ92

kuslapuu 202,217
313, 314

mürdilaadne 326

-

l9]'

27

kurgirohi 460,

320

3ll,

190

kanada ļ90

309

3l0,3ll, 3l5, sia' lta'

karjala

484, 485

kirjulehine 484

475

karvane 176
Lehmanni l68, l7l, t74,175
Mantegazza 176
siberi l68, ļ69' ļ70, 172, l73
kaselised 302
aĪ:u-

189

kopsurohi 459,484

karumustikas 549
karuputk 35, 168

kask 301, 303,

196

võsund_ ļ93, l98, /99

karerohi 459' 5l3' 5ļ4' 5l5

karukecl 460,

133

kolkvįtsia 228
kontpuu 189, 193

kareputk 38, 177
ahįalehine l77, l8l, ]82, l83
laiaļehine l77' 178, ļ79, l80

kartuļ 523, 524' 625, 526'

ļ5ļ' lil

koerakoolulised 402, 428
koeraköömen, lõhnav 55
mugul- 60
uimastav 58

jänesekõrv
34, s0
peen 91, 53, 9.4, 95
ümaralehine g|') 92' 93
kamaras 571,

hariļik l47

kirbik 522' 54į
kirsskontpuu, harilik 198

jasmiin, suureõieline'369
juudikirss 544
jõgiputk 35, lt9

llg'

456, 457

keraslillelised 438

lõosilmaline 477

harilik

kassitapp, kolmevärvįIine 440

kassitapulised 439

2n

228

Ruprechti 228
söödav 222

įatari 2l9' 222, 223
väänduv 228

lodjapuu,.har ilik

kuslapuulised 200, 201, 268

villane

soo- 694, 695,656

suur 694, 697,698

fumimari

joonik 58l, 58ą, 584'

harilik 27,

harilik 699,

699

harilik 106,

107

585

Ieeder 201, 202,276
must 203, 204

punane 202,207, 208, 209
väike 203, 205' 205' 206
leedripuu 202
450

aed- 451,453
padjarrd- 45l' 452' Ļ54
suvi- 451,452
leeskputk 39, t52
harilik t52, 153, 154
lehtertapp, lilla 440

verēv 440
lepp 301, 303, 32S

333

332

must 329
punane 329, 335

roheline 329, 334
sang- 329, 3J0

valge 332
värd- 33l
ribliklill 520 '
pülamiidjas 520
sulgjas 520
liguster 370, 398
amuuri 401

399

hokaido 401
įeravalehine 40l

ligustriin 370,

395

pekingi

398

amuuri 356,396
jaapani 396, 357

ligustrilaadsed 368
lodjapuu 202, 210
48ņ

28, 29

aed- 490, 502
balti 490, 498,499, 499

köömen 33, 36, l05

harilik 398,

217, 218

Iõosilm 460, 489, 49ļ' 500' 509

käopäkk 570' 698

harilik

2ll' 2lļ

luuderohį 27

hambune 269,270
põld- 269' 270' 272
käokannus 570' 679
harilik 580, 581, 582

hall 329, 332,

3

217

harilik

135

kännak 268' 269' 271

leeklill 447,

t

<lumepall> 214

kõrveköömen 38, l34

niiį- l34'

21 1, 212, 2

känada 2l2

kuuskjalg 572, 654

harvaõieline 490, 4g2, 493' 494
kink- 492, 604,'505, 506

kirju 492, 508, 5/0
liiv- 492, 506,507

mets- 490, 500,

501

muru- 490, 497
põld- 492' 502, 503
soo- 490, 456,496, 497

lõvilõug 570, 585
hariļik 586' 587
maasapp 403

harilik 404, 407,408

linalehine 404, 407' 409' 4ļ0
väike 404, 405' 406
maavits 521,522,539

hariļik 523' 628' 529'

533

karvane 523' 530' 53ļ' 532
must 523, 533, 535
nokjas 523, 538, 536, 537
rand- 523, 533
unilook- 523,537, 538, 539
maavitsalised 439, 519
mad,ar 229, 243
hobu- 244, 261, 262
kolmeõieline 244' 245' 246
kolmis- 2Ą4, 255, 256, 257
lodu- 244,267, 258
pehme 244, 264,268
põld- 244' 24s' 250
pitst- 266,267
raba- 257
rist- 243, 251, 252,252
roomav 244,247, 248
soo- 244, 263,254

Wirtgeni 263
värv- 243' 25s' 26a

madaralaadsed 200
madaralised 200,228
madarik 22g,2,30, 230, 23ļ
maguskartul 440
mailane 570, 605
'

allik- 607, 642,

643

715

mailane, harįļik 608,,6ss,

.f:rg

hõImlehine 606, 623, 624, 625
kesa_ 606,'616' 6Į6
kevad- 607, 628,630

kännas_ 608' 640, 64l
külma- 608, 633, 634
laialehine 608, 036, 6Jz

liivateelehine 606, 808, 609
läįkiv 606' 617, 617' 618
niitjas 607, 631, 631,632
nõmm_ 607, 628, 628' 629
oja- 607, 645, 646
pikalehine 608, 6ll, 6/2
põld- 607, 626,626
pärsia 606, 619, 62l, 622
tumeroheline 607, 6lS, 620
vesi- 607, 644,645
võõr_ 607, 627

mailaselaadsed

ohulill 572,

-_

okasõun 566

oleander 429

palderjan 268, 273, 278
harilįk 273' 274
lihtlehine 273,

rand' 273,277

pastinaak 33, 167
peetrileht 280, 286, 286, 287
petersell 33, 38, 97
aed- 97

juur-

98
98

-mailaselised 438, 439, 509

petuunia 522,

mandragoor 520

piimputk 39,
'- ]mägi_

mehhiko <tomat> 546
489

mesiputk 37, ?0, it, Zz, fs
metspipar 295
harilik 298, 296

metsputk 34, 42
euroopa 43,44,45
moorputk 35, 164
aed- 165, t67
harilik 165, /66
muskuslill 291, 292, 292,
muskuslilļeIised 200, 29l
mürkputk 33' 37, 99

hari|ik l ļ6,

29,?

vahelmine 126, l27, į28

kalju-

must

367

Sieboldi 368
südajas 367
ussuuri 368
pāhklipuulaadsed 35l
pähklipuuIised 352

harilik 603, 603,604

näär 35, I08

1/0

lll, ļį2' įļ3

ogaputk 34, 48
lamedalehine 49: 50, 5l
rand- 50, 61, 52, 54

7ffi

368

kreeka 352, 365, 360
mandžuuria 359' 362' 363

ll7

ogaõun 52l' 566
harilik 567, 567, 568,

35t

pähklipuu 352, 353, 358
hall 359, 386, 366

linalehine 458
nikandra, pcruu 520
rrõgiliIlik 57l,602

harilik t09,

pensilvaania 347
portsmari 219
punavārvik, harilik 229
põdrajuur 38' l25

nabaseemik, kevadine 458

surrr l09,

l57' į58' tlg

soo_ l55, l59' ļ60
porgand 33, 38, 164, 184
aed- lB4, 187
mets_ l84, Į85' ļ86
porsalaadsed 345

harilik 347, 348, 349, 350,

har'iIįk 579. 680, 58ļ
116

155

155, 156,

porsalised 346
porss 347

harilik 99, 1@
rnüürlill 570' 579
naat 36,

563

hübriid_ 565' 565

<maksavorstipuu> 437

meelislilļ

277

sale 273, 276
palderjanilised 200, 287
palisandripuu 437
paprika 541, 542

ļeht-

436

õ99

mürgine ffrĻ, 6Ūį' 602

5.69

pārdiklill 572' 5s6

kollane 598,597. 598
muskus- 596, 598, 599, 600

pöõgilaadsed 300
pöõgiĮised 302, 335
põõk 336' 343

ameerika 345
harilik 342, 344' 3Ą4

52l'

pöörirohi

sarapuu, Lambcrti 308
pontose 308

66Ą

böõmi 554' 558' 55B' 559
koera- 554. 555, 556, 557

raitļill

sarv- 309
sarikalised 25, 3l
sealõuarohi 57l' 589

294

rass 459,

harilik 590, 592,

516

aed- 516

harilik 516, 517, 5lB

raudürdilised 439

rāuvolfia

499

robirohi 571, 684, 688

'
-

leht-

ahįalehine 685' 690

seatapp 440, 444

saaremaa 685, 692,693, 093

siļnrarohi 57l'

:-

suur 689
suvi- 685, 687
689

Murhecki 673

90

põld- 46'2' 464
suur 460, 461, 462,463

rāndrass 459' 48l

tunre 481, 482, 483
370

ahtalehine 381
ameerika 380

harilik 369, 370, 37t, 376.
jõgi- 38l
karoliina 38į

377

.
-

hariļik 386, 387'

-

lauskarvane 380
lihtļehine 370
mandžuuria 37l' 375' 375
nokjalehine 381
oregoni 380
pensilvaania 371, 373, 373
roheline 371, 372

jūnnani

395

longusõieline 394

pehmekarvanė 395

pārsia 395
ruaani 386, 389,

teravaviljaline 381
Willdenoų,' 38l

395

sametjas 395

380

ümaralehine 370. 38l
455

sannikas 403. 423
piisik- 423, 424,425

_

sulgjalehine 370
Zvegintsovi 394
Tigerstedti 395
ungari 387, 391
vāikeselehine 395

387, 3SB
- Wolli
sirpputk 35, 102
harilik 102, 103, 104,

sarapuu 301, 303, 306
ameerika 309
harilik 306, 307

kõrgetül,,eline309 '

himaalaja 395
Juliana 395

lõhislehine 395
. peenvilļjas 395

sametjas 381
sogdi 3Bl

salulill

3s5

394

karvane 387, 3s0
Komarovi 394
laialehine 395

must 38ļ

- õis-

(\7A

siniļatv 447
harilik 447, 448, 449
sirel 370, 386, 3BB, 392
Flenry

karvaseroodne 381

--

445

666

pigakarvane 667,677
- Reuteri 667' 870, 67ļ
rootsi 668, 670
saļe 667, 678' 679
sinine 668, 676,676
sirge 667, 668, 669, 6?0.
soorrie 666, E7S, 680
siniladvalised 43B' Ą46

rusujuur 459, 460

saar 396,

įara- 444'

kevad- 667, 668,673, 674
ļühikarvane 667, 668' 672' 672
nradal 667, 675,676

väike 685' 69l' 69ļ

roidputk 38, 86
austria 86, 87, BB,

"

97

kevad- 685, 689
mägi- 685' 686

tiivutu 685,

593

- kevadine 550, 591,592
vesi- 590, 554, 594. 595
seļler 33, 35' 95' 96
aed- 96
juur- 97

'

skopoolia, karni

t05

521

75'ļ'

soomukaįised 43B
strofandipõõsas 429
surmaputk 33, 38,83
täpiline 83' B4' ö'5
sõrmkübar 57l' 647
helekollane 648' 649' ö5l
roostepruun 648
verev 648, 649

villane

648

takelrohi+59, 5lo

siil- 5//' 5ļ2,5l2

tamm 301, 336, 341
harilik 337, 3į8' 339, 340
kivį_ 337, 340
337

raud- 338

343

valge 337
taralõng 52l' 55l,

harļlik 304'

297

elulõngjas 2s8' 299
.r01

vesipaunikas 34, 39

loim- 39, 41, 42
vesiputk 38, 128

harįlik l29' l30
vftn 247, 248
vullrohį, kobarjas 520
võrmilised 438
võsaputk 38' l38
tupp- l38' I39' ļ40
vāgihein 570' 572
kink-

540

trompetlill, sänrpunud 520
tubakas 521,560, 562
563, 564

lõhnav 563

mahorka- 561
türgi 56l
561

väärįs_ 56l
turgeenia 35, 77, 78, 79

305

304

vesilehelised 439, 455

aed- 162, 163
tobiväädilaadsed 294
tobiväädilised 294

539

455

vesihernelised 438

33' 36' t62

virgiinia

vaariklill, tore

valgepöök 303

veigela, jaapani 228

jaapani 354,356,357
kaukaasia 353, 354, J55

lill- 56t,

teelehtjas 465

oja- 232, 240, 241, 242
roosakas 232, 236, 237,237
värv- 232' 238, 239, 240

552
harilik 551, 552
hiina 551, 553
tetraapanaks 26
tiibpähklipuu 352, 353
hiina 358

harilik

ubalehelised 402,426

lõhnav 232, 233' 234' 235

vahemere 337

suurelehine 298, 300,

4l

varjulill 229,232

talve- 338

tomat 521,

290

varesputk 36,37, 54
lõhnav 65' 56, 57
mugul- 55, 60, 6ļ' 62
uimastav 55, 58, 59

suve- 340

tobiväät 295'

tähtputk 34' 45
suur 46,47,
<türgi pipar> 54l

varemefohį 459' 468
harilik 468, 469, 470
kare 468, 471, 472,473

soomus- 337

įill

291

tui- 288, 289,

kaukaasia

ļese- 33B
mandžuuria 343
punane 337,342, 342
põhja- 342

suureviljaline

kollane

ubaleht 426, 427
uniohakalised 200, 268, 2?S
ussikeel 459, 465
harĮļīk 465' 466

ženšen 27

korgi-

tähtpea 2B0, 288
hurmeįine 29l

578

kõrge 572' 573

must 574, 578,577
suureõieline 572

õlipuu, euroopa 369
õlipuulised 368
āiatar 280

harilik 28l' 282,2B3, 2įļ4

üheksavägine 573' 374, 575

AĮoABHTHbln yKA3ATEJlb PyccKHx HA3BAHHR PACTEHtļfl
lv TottlA oJtoPbI 9cToHcKoü ccP
EoprĮerrar< cu6rapcruü

Aapan 716

_

JĪeKapcTBerrrrntü 600,

7l6

AĀoķca MycKycaarl 2g2' 707

l68'

703

Eyeuua 704
Kucrr.rcrafl 207, 704

Auxysa reKapcrBennas 477, 712

KpacHafl 207,704
rpaBrlHllcrafl 205,705
rļepuafl 203, 70õ
Eypauxux JIet(apcTBeHHbIžl 47Ą' 7Į2
Eypaurruxorue 712

Apa,nnenne 700
Acnepyra ūpocTepTa' 5l3, 7l3

6yx

Aaoķcosķre 707

Asnc 702
o6uķuosennLtįl ll4' 702
Anrupuuyr'l xpynxrlfr 586, 716

Acrpanuua 700

KpyIĪHag 47' 70a

Eapnuuox

7ll

ma,rrI,tü

Eelpeueu 702

708

_

Dyreur

702
KaMHe.noMKoBuü t09, 702

Ba;repr.rana 706

aĪITeįIHaf 273' ī06
BblcoKafl 276,707

Eenena 714

įIepHafl 564' 7|4
įIeĮIcKarI 568' 714

Eepesa 708
:Eepesa 6opo4aruaran 317, 708
6yuaxuaa 324,708
BuurHeBar 3t3, 708
xerrrafl 313, 708

KapJIĮĮKoBafl 327' 708.
MHp3ļļHoJIHcTHan 708

HusKaff 324,708

IIpflMafi l2Ą' 702

Duprounna 710

oõblKHoBeHHaf 398, 7l0

7l0

xoķķaüĀlrHcķag 7l0
6ornro.nos nsrsscruft 83
703

Jleuasa

l7l,

ĮeflbnoJtucTHag 279' 707
Baaepnanen.na 706
ey6uaran 269, 70ti
KoJIocKoBafl 271, i06

Banepuarronue 706
Baxta tpex,nnctnas 426. 7l
BaxtoņķIe 7l l
Bepounxa 716

704

I

BeceHHflfl 630, 717

--

Depyaa 702

Eopuenur

ūeKapcTBeHHan 273' 706
coJĪeBafl 277' 707

708

crpofrHafl 708
Eepeeonr,re 708

TynoJĪHcTHafi

701

apoMarHbrft 57,701
xny6ueuoctrlrü 82' 7ol

onsgugtouĮtlįl 58' 70l

lll'

nosacnafl 317
ĪyuucTarl 320'

enponeücķuįt 344
.necnoü 344' 709

Eyxonore 708

-

43l, 7ļl

donsruoü

Eyx

BoĀHafi E44' 7|7

4noüuataq 618, 716
629, 7 L7

*_ ĮulneHurt

_

ĀJĪį.lHHoJĪHcruag

6ll,

7lti

4y6paeHax 633, 716

üsqņHas 6l8

IļHoseMHafl 627' 7l7
KūloqeBarl 642' 7t7
KoJIoctIcTag' 613'' 7ļ7

- reKapcrBennaq 638,
--- HHTeBfiĀHan 63l' 7|7

716

759

BepoHuxa tla]ue}ilįa'} 6l5, 7l6
nepculcxaq 620,716
nJlloilļe"ĪucTHa g, 623' 717
IIoĮeBaq 628' 7|7
ļIoToųIļa' 645' ?l7
TtlMbrįHoJIįIcTItan 608. 7l6
_ Tycx.ņafl 619' 716
ĮuHpoI{oJĮIlcTHarl 636' 7 |7
ttļIlTKoBafi 640' 7l7

Įļex

702

gĀoslįrrIü 9s' 702

Bo4o,tllctuI xo gtlę
Bo.noÄyrrrra 701
t

uotrrolscķuü

cxa,rrsuä 341,

9l,

npu6pexlrt,rįi

02.

Bopcxrrroenre 707
BocķosHIrķosHe 709

doloruas 347,

ĮryrI-xopeui,

Įulro"roc,n

T0S

-

o6HķHoseHuaq 347. 709
7l į

44l, ' 712

lupua ruNuonttcįtlalt l.j6'

lupuonuux 703

l'lara.laųnltli

703

l 40' 7 03

70,1

npyccxllir į8l, 704
įxt poxo.Įįļcrultü l80' 704

.-

i-opeuauxa 710

KpecToodpa3ļIan

ftrpeuaexotr,rc 710

opn,lrrNx 703
õo.rcl,rultü l59' 703
ropunri 156. 703
l-pa6 708
I

o6t,tķHtluettllķtü 304' 70E
716

į{ycKvcrlhlįi 598' 716

ķgtaücķal 553, 7ļ5

o6r,rxrronelrHan 551, 715

Ąeperl

Ąyõ

760

708

-

rpaurauü 404, 7lC

o6lIķHoseHĮiLtli 410, 7l0

3ouruųulre 700
3y6varxa 718

[o3ĀHrIrĪ

68l' 7ļ8

npu6pexuąrr 683, 7į8

Ka;lusa

705

lopĀoBHļla 2ll' 705
o6ltķliogeuuaq 2l2, 70i-l
KarpnQo.nr 226
KaproQe.nu 525, ī|4

Kusnl

trylr<cxoü 704

I(gsuaosķre 704

Knpxasorr 707
KpyĮĪHo.IlHcTHbtft

300, 707

Knpxaaouonlre 707

l90,

Ķoxopuur odr,iķuolettnltįl l32' 702
ĄonlnTeHĮ, /U/
euponeftcr<ufi 2C6, 707

Kopuaxep

704

uee;1cr<iiü

705

da,rrutįcķast 2l9, 705
ÄytįļĮIcTarĪ 226' 70il
o6t tķtioseĪIĮJarI 224, 70i>
TaTapcį(ilrl 222,705

ļ(nurrrert 80

Āepesa 7l4

-

703

JIoMoHocoBtļÄHt'tü 298, 707

716

xpanuaruii 596,

-

703

3elt,lgnHųttt,tii tomar 546' 7ļ|r
lJo.ņororucrrųtrllķ 7l0
:ottru.Iultiį 407' 7|0

4lõ' 7lt

4l2' 7l0
na3yĮüqal 42l,7lI
- lonflHarr 419, 7ll
,I3LIįļKoBarį 4ls' 7ll
J'leroįIļ{afl

ly6acrux

l5l,

coMļttį'r€.ĄbIlLĮIi l34, 70;t
Xepapaux 705
ĮĪoJIeBarĪ 230, 7Oil

Blrcuxoeķle 7l l

f;raar,ru

7|ļ

Xuruonocrrrure 704

709

lolegotļ

o6ķtxIrclņenųķtil 567,

alįTeųiĮį,tģ l48' 703

7

ūeKapcTBeHut'tit 462' 7|iļ
nolenoir 462, 713

BrroHor<

709

uepeurvaruä 338, 708
Äya,Hqķ 703
;lecttoiļ l44, 7()3

ĮypuaH

Bopoderinux 713

Bocķolguua

709

o6r,lķHoserrHķIir l]38
ceBepHbrä 342
cglĮflįIeųBe.rtrbtļi 34l

_-

ToHįIaiiUJarį 93, 70t

-

70|)

KpyrĪHoļĪį'ļoĀHbIfr 70g

Āgrrr"ņr, 703

7 1'2

ĶpyrJļoJltrcĪ.Ha g'

.iĮyõ xpacruuĪ 342'

704

701

nocesHoit 80, 70,

Koponnx 715

Ķc:potlHx oõ},ļKIioBeHHbih
uepur,rir 576, 715

57

4'

l-lanepcrnrlr<a 717

7 15

_

KopocranHrtx 707
no"Īegol1

28|'

õo,nõruag 495' 7l2

ĀJIHHHolļocHKosl,lit 67, 70l

"lecttoü

Jlauurra

-

64' 70l

709

Kpbl,rorrJloĀHaq 354, 709

.IIacrosHesį,te

lįelųulla

7ll

71

247

teltHo6ypar 481,

713

Hopuurruxorr,le 715

ccBepĮIafl 2l5' 705

Jllnyvxa exeBüĀHafl 5l2' 7l3
Jlyxnuua 716

BoÄ'lļlįļrI 603, 7l6
Jlrņxitltti sea xpynuuü 586, 7ļ6
Jlrnsaxa 716

Jlķnguxa MoHĪIeflbeBcKaq 585, 7l6
o6ttķHoņeHHaq 58l. 7l6
./lro6Ncroķ 703
- aūTe,lut,Iü 152. 703

MapeHouue 705
Mapr,nnnux 717
r'pedeuuatuü 654' 717
Āy6paBHĻIü 658' 7l7
,recnoü 682' 7l7
lyronoü 665' 7l7
tronesori 656' 7ļ7
tronscxtlü 662' 7|7

OrypeuHal rpaza 471
oxonuuķ 7l3
_- Nccrķttü 47l' 7l3

Olrxa

JteKįļpcTBeįįHbtli 468.

7

l3

708

6enas 332

-

3efleHarl 334, 708

-

KpacHafl 335, 708
cepaa 332, 708

xleüķag s30,

708

uepHar 330
OIųcr 70l
ngtgucrr,tįI 83' 70t

ouexunķ

702

ņoĀguü l29, 7a2

Opex 709
rpeųKIĮfr 359, 709

Mac.ņlrHxr,te 709
Maroųrtuķ 703

MaHbĪIxyptKlrü 364' 709
cepuü 365' 709

õonorttt,tii l43' 703

Clpexorr,rc 709

Me4yHuua 713

7l3

y3KorrucrHafl 486, 713

įleķcnķaucxzü rcluar 546' 7l5
Muppzc Äyurucrr'rü 7l, 7al
Mopxor; 704
.

luķag, t87,7M
noceBrrar 188, 704

Mrrruux 718

7 13

seceiį}įuįt 590' 7l6
ņoĀguli 595' 716
ys.nonarr,Iü 592' 7l6

o6uķttor:euttatt 306, 708

.ĪeKapcTBelruarr 486,

Me.ņKoIļBeTķoņal 506. 7ļ2
IĪoJļeBafl 5w' 712
pa3IĪoIļBeTHag 508, 7l3

Hopauuux 716

.Illlnueq 705

-

J'recHafl 500, 713

l-losex 713
1

.Ileųurra 708

-

aeįuucral 4s7, 7l2

peĀKoųBeTKoaafl 4s2'
xoJIMoBarļ 504' 7l3

cyMaxoJrlrcrHas 356, 709

"rĪacxasųH 9l
.Ilacrorletlr JįeKapcTBeHHblļi 4&5'

7 1'Ī

ntepcrucrat 717
Hesaõylxa 7l2
- a.lķnuicxan 50Ž' 7|2
6anruücxaa Ąsg' 712

707

Kpacanxa del;laĀonga 549, 7l|t
KpusoĮser noleņoü 47s' 7|2
Kynrrpr 701
6yreuelllcrHltü 68' 70l

Kyrponue 7ll

xpyĪĪI{orļBeTxouafl 66l,
rļypil)/poBag 6Ą8, 7l7

do.ņorttliįt 096, 7ļ8
Kap.non:bxunerp 698, 718

ocrplt1a ,ne>xaųax 5l3
o'lanķa 7l7
KopoTļioBo.lļ()cag 672,'7

17

KopoTKoųtseTįiouag 675,
MeJIKoĮļBeTKoBan 678'

7

18

7l8

Mropõera E73' 7|7
IļoįlTx-roūaf 677. 7I8

Pežrepa 67l' 7|7
cxara,t 668, 717
ToĪļxan 673' 7l8

76t

o,ļarrķa ģuacxarr 679, 7ļ8

Pe6potr,no4rrgx aacrpnücxuft 89, 7ol

Pesaķ 702

ĮļļBeĀcKafl 670' 717

IOxrpuua 676, 718

nopyueūnuxonķlüt

flacnen 714
- rly6neuoctlt'lįl 525, 7l4

-

ķ,lttososįIĀHķtü 536'

7l4

nplr6pexHlttt 532, 714

ūac,rrenosķte 7l4

50' 70l

nplruopcxlrü 53' 70l

Cuunxa ro;ry6ar 447, 712
CuHroxogue 712
CuHqķ oduķuoņeguķlli 465, 712

rr.i6prz4Hax 565, 715

ūnrouĮ o6uxuoņeHgr,lü 29' 700
llonor? 7l l
sa6oprrrrü 444' 712
l-lorpenox 718
6ecxpunltü 690, 7l8
seceuuulž 689' 7l8
ropunrü 687' 7lB
netguü 687, 7l8
ua.ņuü 69l' 7l8
uepuercųr.rü 690, 7l8

CupeHr, 710
BeHlepcKax 39l' 7į0
BonrQa 393, 710

ķuraücķag 390, 7l0
MoxHarafl 390, 710

odķrķHoserrrrag 387, 7l0

-

norraķ.nag

Cķa1uosa 707

Cuutl

7l0

rony6rzHan 288,707
o6stķgoBeHHafl 116' 702

Co6aqrs nerpyurca

132

Ta6aķ 7l5
nuprnucxuü 562
ĀyįuįļcTblü 563' 7t5
MaxopKa 56t, 7t5
gacroaņut? 562' 7l5

ggenrcķįrž 693, 7l8
IloĀ;recxuķ 700
esponeücxttü 43, 700

Tuns 702

lĪo4rr.rapeurrur 706

o6t txuoseHį.tbį ül: 106,,

6o,nornnri 253, 706

Tonar xy.nlrypHrui 540,

dopeanluuü 25s,706
xpecroo6paeuķlģt 252, 706

;IoxgķIü 24g' 706
ugrķnü 265' 706

706

Pynpexra 266,706
ronggoü 257,706
TpexĮBeTKoBbĮk 246' 706
qenxufi 247,706
florrrlr4op 540, 715

flopeenux 702

704

707

tIJIocI{oJIHcTHbtü

oĀgoleruuü 54l' 7l5
ūepyaucxaa suuug 548, 7ļ5
llerpoa xpecr 718
ueuyüuarrtü 699, 7ļ8
ūerpyrrrra 702
KyĀp'Ba, 97,702

26l'

l98'

CuHero,rosHķķ 70ļ

nocegHoir 167, 703
lle'peu oroųrroii 54l

uactoqĪ.ųuü

oTnpbĮcKoBaa

Cenr4epeir 702
rraxyuuü 96' 702

ayronoä 286, 707

azxtlü 164, 703

fleryuan

704

6e.nas 196, 704
KpoBaBoKpacHas 194, 704

Cuseņ

fĪacrepHax 703

-

Cau4una

7o2

7ll

MHofo.ņeTHrlrl 423,

7 14

cyxope6plrroaucruķü 537
uepuuü 534' 7l4

7ll

Crepuun

npuuopcruü 533' 7l4
cJįaĀKoropbKūü 530,

l02'

Topurnc

7

02

715

701

gnoucķuii 74' 7ol
Tpecxyu 710
altypcxuü 397' 7l0
nexugcķuü 7l0
Typreuenun ļüĮ.IpoKoJItIcTHag 77, 7ol

Yrpon

703

naxyuuü 162' 703

7@,

Qaųenug 7l2
prdxuo,nucrHar. 466, 712

ĮrupoKoJIIĮcTl{tlli l l9' 702
Pe6pon.noĀgux 70l

Õrrga.rrlc 7l5
xneüron,nopituti-Ą 64B' 7 l5
odilxIroseĮļHķtfll 544. 7t5

npoĻfexyTotļtlt

tlopyueirnnx 702

762

lįt l27,

Oltgaluc

nepyaucxr'rlĮ 548'

uyurucruü 546' 7į5

7į5

Oaoķc 7l2

tlĮuroluctrrr.rr 700

Āpyt'ņt*ņņat 45l

o6HķHoseĪ-ĮHHü

oõlrxrroseļįHuü 45l
cY6Y.rura 454

flcem ņrtcoķllįr

cBĮ{caloņarļ 382' 7l0
cpeĀH'I' 385' 7l0

700

377

7 |0
o6bIķHoseHĮļstįĪ 377, 709

Xenopuuyru 716'
ķ.neüķtlü 588, 716
Xr're,nerpa6 708

IĪeHcLIJĪbBaHcKvttr

37

3,

7

fcr'lerrrruķ 705

ĀyulncTŅi 233' 705
xpacluuuuü 238' 705

auepuxancruü 708
rnprurlcxnfi 708
ĮIocTeHHafl 579,

į9'

gelenurft 371
.nauųergltü 37t' 7į0
MaHbtlį(ypcKlĮk 376,

Oopsr,rur.rn 710

Įļuu6aarpua

Ęepuoxopeau ileKaplTBeHHbIIi 516, 714

npr.rpyueülrsrfi 240, 706

7ļ5

poeorarufi 287,705
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Eessõna. Koostanrrd,ĄĄ. Kask
ļ2. selts araaļialaadsed _- Araįįąļes' Koostatrud S. Taļts
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