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38. SELTS KONNAROHULAADSED

l.

.sugukond

konnarohulised

_

_

ALISMATALES (HELOBTAE)

AĮįsmataceae Yent.'

l. perekond konnarohi _ AĮi.sma L.
1. Harilik konnarohi
pĮantago-aquaįįcr L.
- Alįsma
2- Yäike konnarohi _
AĮįsma gramineum Le!.
3. Süstlehine" konnarohi _ AĮįsma įanceoĮatun 'V,/ith.
2. perekond kõõlusIeht
- Sa gittarįa
l. Jõgi-kõõlusleht - Sagfttaria sagī'ttifoĮia L.

17

.

2. sugukond luigelillelised

-

-

L.
.r'1

Butomaceae Rich.

l. perekond Iuige1i1ļ _ Butomus
l. Harilik luigelill _ Butomus umbeĮĮatus. L.
3. sugukond kilbukalised

20
24

L.
31

Hgdrochorįtaceae Juss.

l. alamsugukond Hgdrocharįtoįdeae
l. perek-ond vesikarikas _ stratįotes L.
ļ. Vesikarikas _ Stratįotes aloįdes L'
2. perekond kiļbukas _ Hgdrocltarįs L.
ļ. Konnakilbukas _ Hgdrocharis morsus-ranae L.
2' alamsugukond V aįlįsnerįoįdeae Asch. et
3' perekond vesikatk * EĮodea Michx.
1. Kanada vesikatk * EĮodea canadensįs Michx.
4. sugukond rabakalised _ Scheuchzerįaceae Rodolphi
l. perekond rabakas _ Scheuchzerįa L.
l; Rabakas _'Scheuchzeria paĮustris L.
5' sugukond õisluhalised _ ĮuncagĮnaceae
'Rtch' li. r
l. perekond õisluht - IrigĮoch:įry'.L. |, l'
l. sektsioon HexagĮochinDumort. ] l....
l. Rand-õisluht _ Trig'Įochįn marįtįmum L'

34

36

Gürke

38

40

:

.

l0

1: ;,.

?

l{1j.iįĻ
43

2.

2,

sektsioon TrigĮochin
SoQ-õisļuht
TrigĮochįn paĮųsįrę L.

-

45

õ

6.

sügukond penikeelelised

- PoĮamogetonaceae Dumort.
1. perekond penikee1
- Poįamogeton
l. alamperekond PoLantogelon

L.

1. sektsioon Potamogeton

1.

2.
J,

4.
5.
6.

7.
B.

20

9.
10.

ļ

1.

_ PoĮamogeton natans L'
- Potamogeton ļucens L.
Potamogeton lucens L. )( P. natans L.
Hein-penikeel
- Potamogeton gramineus L.
Potamogeton gramineus L. X P. .ļucens L.
Potamogeton gramīneus L. X P. natans L.
Alpi penikeel _ Potamogeton alpīnus Balb.
Pikk penikeel _ Potamogeton praeĮongus Wuļf.
Į(aelus-penikeeļ
- Potamogeton perf oĮiatus' L.
Potarnogeton grarnineus L. X P. perfoĮtatus L.
Potamogeton' lucens L. \ P. perfoĮiatus L'
Ujuv penikeel
Läik-penikeel

į)J
58
63
66
lõ

75
77
81

B4
91

94

2. sektsioon GranūnĮ|oĮii FrĪes
t2.

Lapik penikeel

Poįamogeton conlpressus L.

-

101

16.

108

Väike penikeel

- PotamogeĮon pusiĮĮus L.
17. Tömbiļehine penikeel _ PotantogeĮon obtusifoĮias Mert. et Koch
t8. Muda_penikeel
Potamogeton BercldoĮdįį Fieb.
-

30

19.

Kähar penikeel

-

1ļ1
115

l2ļ

PotamogeĮon crispus L.

aIamperek ond, CoĮeogeton (Reiclrenb.) Raunķ.

20. Niitjas penikeel
fiĮiformis Pers.
- Potantogeton
Potamogeton \ Meįnshausenį.i Juz.
21. Meinshauseni penikeel

22.
7.

l.
2.
8.

Kamm-penikeel

-

Potamogeton pectinaĮus L.

-

- Ruppiaceae Hutch.
l. perekond heinmuda _ Ęuppīa L.
Harilik heinmuda _ Ęuppia nmrįtįma L.
Keerd-heinmuda
- Ruppia cįrrhosa (Petagna) Grande
sugukond haneheinalised
- Zannįchel.ļįaceae Dumol't'
l. perekond hanehein _ ZannįclteįĮįa L.
ZannįcheĮļia paĮustris L.

Harilik hanehein

9.

sugukond meriheinalised

10.

-

.

- Zosteraceae Dumort.
l. perekond melihein - Zostera L.
Pikk merihein - Zostera marina L.
sugukond näkirohulised _ Najadaceae Juss.
l. perekond näkirohi - Najas L.
l. alamperekond Najas
Meri-näkirohi

2.

+2.

t25
128
131

sugukond heinmudalised

1.

1.

6

104

3. sektsioon Batrachoserįs lrm'

2.

+

94
9B

Juus-penikeel _ Potamogeton trįch.oįdes C,ham. et SclrlecĻtend. fil
14. Punaļ<as penikeel
- Potamogeton rutįįus WolĪg.
15. ogaterav penikeel _ Potamogeton Frįesiį Rupr. .
13.

_ ...
Najas marįna

alamperekond, Caulįnįa

Nõtke näkirohi

-

L.

t42

144

147

149

.

(wiļļd.)

t4l

Peterm.

Naįas fĮexiĮis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Sęhmidt

151

39. SELTS LIILIALAADSED

t.

sugukond liilialised

-

-

LĮLĮALES (ULIĮFL)RAE)

LįĮįaceae Juss,

l. aļamsugukond MeĮanthįoįdeae Engl.
1' triibus Tof ieĮdįeae Kunth
1. perekond lemmelilļ _ Tof Įeļdįa Hud,s.
40 1. Lemmelill _ TofīeĮdĮ'a caĮyculata (L.) Wahlenb.
2. triibus Colchįceae Reichenb.
2. perekond sügisli1l .-.- CoĮcllįcum L.
ģ 1. Harilik sügislill _ CoĮchįcun autumnaĮ,e L.
2. alamSu gukond As ph odelo įdeae Yent.
3. triibus HemerocaĮLįdeae Ę. Brown
3' perekond päevaļiilia _ Hemerocaįļis
A 1. Ruuge päevaliilia - HemetocaĮĮis fuĮua (L.) L.
Ä 2. Koļļane päevaliilia _ HemerocaĮlis ĮiĮio-asphodeĮus L.
4. perekond hosta
- Hosta Tratt.
Ą 1. Sinine hosta _ Hosta aentrįcosa Stearn
A 2. Süstjalehine hosta - Hosta ĮancifoĮia (Thunb.) Engl.
3. alamsugukond Aįlį.oįdeae (Dumort.) Engl.
4. triibus A ļĮįeae
5. perekond kuldtäht
- Gagea Salisb.
t. Väike kuldtäht _ Gogro mįnįma (L.) Ker-Gawl.
2. Ida-kuldtäht _ Gagea granuĮosa Turcz.
3. Kollane kuldtäht _ Gagea Įutea (L.) Ker-Gawl'

į58

16ļ

L'
164

.

.

perekond 1auk - Alļįun L.
l. sektsioon Aļlįum
l. Nurmlauk _ Aļįįum aįneaįe L.
50 2. Metslauk _ AĮlįurn scorodoprasum L.
*3. Waldsteini lauk - AĮįįum' lįlaĮdsteįnįį G. Don fil
Küüsļauk _ Aįįįurtl satįaunl L.
^^4.
45. Suvi-porrulauk - AlĮįurtl ampeĮoprasum L.
46. Porrulauk _ Aįįįun porrum L.

ļ64
t67
.

167

170
172

Į73

5.

177

ļ80
181

183
184
185

2. sektsioon Schoenoprasum Dumort.

A
A

7. Murulauk

_

AĮĮįum schoenopraswn L'

8. Taļisibul
- AĮįįum fistuĮosum L'
9. Harilik sibul _ AĮļįurn cepa L.

187
:

r90
190

3. sektsioon Rhį'zįrįdeum G. Don fil. ex Koch

*

10. Kantlauk

_

AĮlįunl, anguĮosurrl L.

193

4. sektsioon Codonoprasutn (Reichenb.) Koch
11. Rohuļauk
90

. ļ?.

Mägilauk

_ Aįtįum oleraceum L.
'_ Al.lįum carįnatutn L.

5. sektsioon MoĮįum G. Don fil.'ex Koch
13' Karulauk * AlĮįum ursįnųn Ļ.

194
196

197

7

ar.

4. aļamSugukond LįĮįoįdeae
5. triibus įįĮ'įeae
7. perekond liilia:-LįĮįum
L.
Valge liilia _ Lįļįum candįdun L'

200

42. Kuningliilia LįĮįum regaĮe Wils'
43, Kirju liilia _- Lįįįum martagon L.
44. Tiigerliilia _ Lįlįurn ĮancifoĮium Thunb.
45. Tuliliilia _ LįĮįum buĮbiferum L.
46. Krookusliilia _ Lįįįum croceum Chaix

202
204
206
208

2t0

.

A
70

t.

8. perekond püviliļl _ FrįįįĮ,Įarįa
Päris-püvilill _ Frįlįįlarįa imperiaĮĮs L.
Frįtįl,Įarįa meĮeagris L'
Kirju püvilill

A

2.

Ą

l. Metstulp _ TuĮĮpa sgluestrĮs L.
2. Aedtulp _ TuĮĮpa Gesnerana L.

A ļ.
Ą

Ą
Ą
Ą
Ą
Ą

L.

2tt

9. perekond tulp _ Tulīpa"L'

213

2t6

6. triibus ScįįĮeae Reichenb.
l0; perekond siniliilia _ Sclļįa

_

219

L.

Kahelehine siniliilia
ScįįĮa bifoĮia L.
2. Harilik siniliilia _ ScįĮĮą, sįbįrįca Haw'

221

ll. p.erekond linnupiim _ ornĮthogaĮum L'
l. Sarik-linnupiim ornithogaįum umbeĮĮątunl L.
2' Longus linnupiim- ornlthogaĮum nutans L.
12. perekond hüatsint * Hgacįnįhus L'
l. Harilik hüatsint _ Hgacinthus orįentaĮis L.
l3. perekond kobarhüatsint
- Muscarį Mjll.
l. Lõhnav kobarhüatsint - Muscarį negĮectum
Guss. ex Ten.
2. Harilik kobarhiiatsint _ Muscarį botrgoīdes (L.) Mill.
.

5' alamsuģukon d' Asparagoid.eae
7.

triibus

ā spa,rageae'

222

225
227

228

230
232

Vent.

perekond aspar ._ Asparagus L.
1. Flalilik aspar -- Asparagus officinalis L.
8. įriibus Polggonateae Benth.
15' pef ekond leseleht * Maįanthemum
14.

234

.

80

Leseļeht

.

,

I

Wigg'

_ Maįanthemum bifoliurn (L.) F.W. Schmidt
16. perekond kuutõverohi
- Potggonatum Mii.|.
l. Harilik kuutõverohi _ PoĮggonatum odoratum (Mill.) Druce
2. Mitmeõieline kuutõverohi _ PoĮggonatum muĮtifĮorurn (L.) A||
9. triibus ConaaĮĮarį'eae (Dumort.) Endl.
.
perekond
17.
maikelluku:- Conaalįarįa L.
l. Harilik maikelluke - ConaalĮaria maiaĮ'is L'
l0' triibus Palįdeae Link
l8. perekond ussilakk
Parįs L'
l. Ussilakk * Parįs quadrifoĮia L,
l.

2Į:7

239
239

243

246

2. sugukond amarüllilised - AmargĮĮidaceae J. St.-Hil.
1. triibus Gaįantheae (Pax) Melchior

l. perekond 1umikelluke - GaĮanthus
A 1. Harilik ļumikelļuke - GaĮanthus nī'aali's L.
.2. perekond märtsikel1uke -įeucojum
A 1, Kevadine märtsikelluke - Leucojuru aernįįm L' '
2. triibus Narc'į'sseae (Dumort.) Pax
3. p9rekond nartsiss- Narcįssus L'
Ą l, Kollane nartsiss ! Narcįssus pseudonarcissus L.
Ą 2. Hulgaõieline nartsiss - Narcįssus tazetta L.
Ą 3. Valge nartsiss - Narcįssus poeticus L.
3. sugukond võhumõõgalised _ Irįdaceae Juss.
l. triibus Croceae Dumort.
1. perekond krookus - Crocus L.
(L) Hill
e041. Kevadine krookus - Crocus uernus'VĮeston
_
Crocus
krooļ<us
2.
flaaus
A Kollane
l\ ,i. Safrankrookus _ Crocus satįaus L'
2. triibus Įrįdeae
2. pe.rekond võhumõõk - Irįs L.
l. sektsioon Lįmnįrįs Tausch
sįbįrįca L.
+r. Siberi võhumõõk _ Irįs
Kollane võhumõõk - ļrįs pseudacorus L.
.

.)

2.

250

L'
25r

252
254

254

257
258

259

262

263

sektsioon /rįs

L.
- Įrįs
3. triibus Gladį'oĮeae Dumort.
kuremõõk - Gladį'ol'us
perekond
3.
+r. Niidu-kuremõõk _ GĮadįol'us įmbricatus L.
4. sugukond loalised
- Įuncaceae Jtlss. L'
1. perekond luga - Įuncus

germanica

Aed-võhumõõk

AÕ,

L'

266

L.
267

1. alamperekond Graminifoįįį Buch.

*ļ,

Nuttluga.

2.

-

273

alamperekond PoioPhglli Buch.
l. sekįsioon PoiophgIĮi

t Ķr'aavluga
ū.

Įuncus capįįatus Weig.

Konnaluga _

Įunc,us bufonius L.

273

luncus ranarįuš Song. et

Perr'.

277

2. sektsįoon Compressi (Boiss.) Rouy

100

4. Lapik luga - luncus conpressus Jacq.
5. Tuderluga - Įuncus Gerardįį Lois.
-ļ_ 6. Nõmmluga
-1- Įuncus squarrosus 'L'

*

7.. Saļe luga

'3.

-

luncus tenuįs Wil|d'

.

278
280
280
283

alamperekond, SepĮaĮi Buch.

8. Iiabaluga

L sektsioon SlYgli Fries
- Įuncus štugĮus L'

ex RouY
286

9

2. Sektsioon Artįculatį Fries ex Rouy
Madal luga _ Įuncus buĮbosus L.
10. Tumepruun luga
- luncus aĮpinus Vill. .
I l. Sõlmluga _ lancus nodulosus Wahlenb.
9.

t2. Lāāneluga

1ļ0+

13.

_

Įuncus anceps Laharpe

_
-

Läikviljaline luga
luga

t4. Tömbiõieline

4.

t5.
16.

t7.
18.
19.

-_

t20

5.

- Luzula

DC.

alamperekond Pterodes (Griseb.) Buch.

Luzuįa pitosa (L.) Īū/iļld.

-

3r0

.

alamperekond Anthelaea (Griseb.) Buch.

Salu-piiphein

-

Luzula luzuĮ'oįdes (Lam.) Dandy et Wilm.

312

alamperekond LuzuĮa

Põld-piiphein _ LuzuĮa campestrīs (L.) Dc.
Mitmeõieļine piiphein
- LuzuĮa muĮtīflora (Ehih. ex Retz.) LejKahkjas piiphein _ Luzu\a paĮĮescens (Wahlenb.) Swartz .
.

40. SELTS ORHTDEELAADSED

I.

297

300
300
303
305
307

Įuncus baltįcus īĮVilld.

Karvane piiphein

3.

4.

.

alamperekond' luncus

Randluga

2.

3.

..

Sinihall luga _ luncus infĮexuš L'
Harilik luga
- Īuncus eff usus L'
Keraluga _ luncus congĮomeratus L.
Niitluga
luncus fiĮiformīs L.

l.

2

292
293
294

.

luncus artįculatus L.
luncus subnoduįosus Schrank

2. perekond piiphein
t.

288
290

sugukond käpalised

*

_

315
317
318

ORCHTDALES (MTCROS.ERMAE)

orchīdaceae Juss.

l. alamSugukond Cgprī'pedįoįdeae Lindl.
1. triibus Cgprīpedįeae
l. perekond kuldking_ CgprĮpedīum L.
* 1. Kaunis kuldking _ Cgprīpedīum calceoĮus L.
2' alamsugukond orchī.doįdeae
2. triibus Neottīeae Lindl.
2' perekond to1mpea _ cephaĮanthera Rich.
f l. Valge tolmpea - Cephalanthera longifoĮi'a (L.) Fritsch
f 2. Punarre tolmpea - Cephalantherą rubra (L.) Ricķ.
3. perekond neiuvaip
- EpīpactĮs Zinn
l. sektsioon Arthrocltįįįutrl lrm'
.

325

328
ÕJl

334

2. sektsioon Epīpactis

+2.

+3

+r
l0

Laialehine neiuvaip _ Epipactis he\Įeborįne (L') Cranlz .
Tumepunane neiuvaip _ EpĮpactīs atrorubens (HofĪm.) Bess.

4.

perekond pesajuur_ Neottįa

Pruunikas pesajuuf

-

336
JJ /

Guett.

Neottīa nīdųs-qaįs (L.) Ęich.

,

341

perekond käopõ1l - Lįstera R' Brown
Suur käopõll _ Lįstera oaata (L.) R. Brown
+1.
J-O
Väike käopõil _ Lįstera cordata (L.) R. Brown
6. perekond öövilge- Goodgera R. Brown
l30+ ļ. Roomav öövilge _ Goodgera repens (L') R. Brown
7. perekond pisikäpp Epīpogį'um Ę. Brown
+1. Lehitu pisikäpp - Epipogium aphgĮĮunz (F. W. Schmidt) Swartz
3. triibus orchįdeae
käora amat - G gntnadenįa Ę' Brown
perekond
B.
5.

:

.

+1.
t. z.
+1.

+r.
J_O

+r
+r.
+2.

40+

3.

Gųmnadenia od'oratissįtna (L.) Rich.
- Ggmnadenia
conopsea (L.) R. Brown-.
9' perekond õõskeel - CoeĮogĮossum'Hartm.
Rohekas õõskeel _ CoeĮogĮossun uiride (L.) Hartm.
10. ]perekond käokeel
- PĮątanthera Rich'
Kahelehine käokeel _ Pļatanthera bĮf otia (L.) Rictr.
Rohekas käokeel _ PĮatanth'era chlorantha (Cust.) Reichenb.
l1. perekond puiukõis - ophrųs L.
Kärbesõis _ ophrgs insectifera L.
12' perekond käpp _ orchįs L'
l. sektsioon orcįįs
I-Iall käpp _ orchįs mįlįtarįs L.
'Tõmmu käpp _ orcltįs ustuĮaįa L'
Arukäpp _ orchįs morįo L.

Lõhnav käoraamat

.

Harilik käoraamat

2. sektsioon Androrchįs

f

344
344

348

349

352
354

.

356

.

359

36ļ

JO4

367
371
372

F.nd|.

_ orchį.s mascuĮa (L') L.
13. perekond s,õrmkäpp-Dactgtorlt'įza

373

4. Jumalakäpp

Neck' ex Nevskį

1. sektsioon DactgĮorhiza

+1

_J_ q

+3.
+4.
+5.
+6.

Kalrkjaspunane sõrml<äpp - DactgĮorhį'za incarnata (L') 5o6
Täpiline sõrmkäpp _ Dactglorhiza cruenta (o. F. Muell.) Soõ
Balii sõrmkäpp _ Dactglorhįza baįtįca (Klinge) olļova
Dactglorhiza \ Rutheį (M. Schulze) Soõ
Rutlre sõrmkäpp

-

378
380
383

385

2. sektsioon Maculatae (Patļ.) Smolj.
Vööthuul-sõrmkäpp

Kuradi-sõrmkäpp

_ DactgĮorhīza Fuchsįį (Druce) 5o6
_ DactgĮorhiza macuĮata (L.) Soõ

.

388
390

3. sektsioon Angustifoliae (Verm.) Smolj.

+r

(Klinge) Flolub

- DactgĮorhiza Russoraįi
14. perekond koerakäpp - Ana'camplis Rich.
(L.) Rich'
koerakäpp
Püramiidjas
l.
f
- Anacamptis pųramīdaĮis
15. perekond mugu1juur - Hermįnįum Guett'
150+ 1' Harilik nrLrguljuur _ Hertnįnįutn rnonorchįs (L) R. Brown
Rtrssowi sõrmkäpp
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4. triibus MaĮaxįdeae Lindl.
perekond
16.
sookäpp _ Maįaxįs Soland. ex Swartz
l. Harilik sookäpp _ Malaxįs paĮud.osa (L.) Swartz
2. Ainulehine sookäpp _ Maįaxįs monophgĮĮos (L.) Swartz
17. perekond hiilakas
- į iparis Rich'
l. Soohiilakas _ Liparis Loeselįį (L.) Rictr.
.l8. perekoņd kora1l juur _ CoraįĮorhįza Chät.
l. Kõdu-koralljuur _ CoraĮl.orhį,za trifida Chät.
'
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EEssÕNA
NSV fl.oora> IX köide alustab üheiduleheliste klassi käsitlemist.
Käesolevas köites esitatakse neist 3 seltsj
- ļ<onnarohulaadsed, liiliaļaacįsed ja. orhideelaadsed
kokku 154 liiki.56 perekonnast. Peale Eesti NSV
spontaanse floora liikide ja mõne tuļnuktaime leiavad siin käsitlemist ka
ļevinumad ilutaimed, millised valdavad meil 1iiļialiste, amarü1liliste ja
võhumõõgaliste sugukonnaS.
Materjali esįtamisel ja köite vormistamisēl on järgitud seilele kogu_
teosele omaseid tavasid.
Käesoleva köiįe koostamisest võtsid autorid osa järgnevalt:
konnaroh,uļised
- Karl Eichwald, bioloogiadoktor, end. TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri professor;
1uigelil1elised
- Erich Kukk, bioloogiakandidaat, TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri dotseni;
kilbukalised ja näkirohulised
Elli Lellep, end. TRÜ Botaanikaaia
<Eesti

j

uhataj a;

-

rabakalised ja õisluhaiised
- Linda Viljasoo, ENSV TA Zooloogia
ja Botaanika Instituudi vaneminsener;
penikeelelised
- Aime Mäemets, ENSV TA Zooloogia ja.Botaanil<a

Insiituudi nooremteadur;
heinmudalised, haneheinalised ja meriheinalised
bio- Tiiu Trei,
loogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi
vanem-

tea dur;

liilialised
Rebassoo, bioloogial<andiclaat, ENSV TA Zooloo- Haide
gia ja Botaanika
Instituudi vanemteadur;
amarüllilised ja võhumõõgalised
- Silvia Talts, bioloogiakandidaat,
end. ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi v.anemteadur;

loalised
- Rein Sander,-Eļva Metsamajandi puukooli juhataja; Linda
Viljasoo, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemins,ener;
käpalised _ Vilma Kuusk, bioloogiakandidaa.t, ENSV TA Zooloogia
ja Botaanika Instituudi vanemteadur.
Taimede joonised ja levikukaardid joonistas ENSV TA Zooloogia ja
Botaanika Instituudi kunstnik Guara Muuga.
Köite toimetas Vilma Kuusk.
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Selles köites kasutatud märgid:

Liigi nime

eesl

+Aį<

Liigi kirjelduse ees:

juhuslik tulnukliik,
looduskaitse alla võetud liik,
kultuuris esinev liik.

lt

O O-

-

Levikukaartidel:

+'

Ö
O-

-

püsik (mitmeaastane rohttaim),
kaheaastane taim,
üheaastane taim.

hävinud leiukoht,
kontrollimata või ebakindel leiukoht,
kindel leiukoht.

38. SELTS KONNAROHULAADSED

- ALISMATALES (HEL)BĮAļ1'

Enamasti mitmeaastased, harvemini üheaasįased rohtjad vee-,

soo_

ja kaldataimed. Lehed lihtsad, rootsuga või rootsuta, varrel vahelduvalt,

vastakult, männastes või juurmiseli; sageli lehetupes väikesed soomused.
Õied.ühe- või mõļemasugulised, õisikuis, harvemini üksikuli; taimed ühevõi kahekojalised' Sageli, on õied tugevasti redutseerunud. Põhitüübilt on
õied kolmetised, kiirjad, lihtsa või kaheli õiekattega. Tolmukate arv väga
varieeruv. Günetseum ļahk- või liitviljalehine. Sigimik ülemine, harva alumine, valdavalt ühepesaline. Seemnealgmeid üks kuni palju, atroopsed,
anatroopsed või kampülotroopsed. Vili on väga sageli koguvili. Seemned
enamasti endospermita.
Selts 1aias mahus võetuna ühenclab kuni l5 sugukonda, mis kitsama
ļ<äsituse korral kuuluvad kuni kuude seltsi.
Konnarohuļaadsed on üheidLr1eheliste hu1gas kõige primitiivsemad.

sUGUKONDADE MĀÄRAMISE TABEL

l.

Sigimik alumine. Õied üksikult või väheseõielistes,õisikutes, ühesuguli_
sed, väikesed või suuremad
3. sugukond kilbukalised
- Hgdrochqrįtaceae Juss.
Sigimik ülemine. Õied ühe- või mõlemasugulised, vįikesed või suure-

- mad..2

2. Veesisesed pikkade lintjate lehtedega

3.

_

4.

meretaimed
9. sugukond meriheinalised
- Zosteraceae Dumort.
Magevee-, soo-, taba- ja kaldataimed, kui aga kasvavad meres, siis
pole nende lehed lintjad .
3
Õied roosad, lihtsa õiekattega, silmapaistvas sarikõisikus
2. sugukond luigelillelised
- Butomaceae Rich.
Õied pole sarikõisikus
4
Õied tupe ja krooniga, silmapaistvad, kobar- või pöörisõisikus
1. sūgukond konnarohulised
Aļismataceae Yent'

-

Õied väga väikesed, silmapaistmaiud, vähese- kuni paljuõielisies õisi_

- kutes
l

5

Ķoostanud V. Kuusk.
15

5. Väheldased rabataimed
lühikese kobarõisikuga
4. sugukond rabakalised
- Scheuchzerįaceae Rudolphi
_ Soo- ja rannaniitude taimed pika kitsa kobarõisikr-rga

5'

;
_
7'

_
:

sugukond õisluhalised

Įuncaginaceae Rich.

-

J.i'"T'äj*r.ti'Loi*.t rrpu .annr..ļ voi vastakud, ogrt'r,,t rti.3
kuni peaaegu terve Servaga. Õied üksiltult või nrõnekaupa var,i-llarucįc
ja lehtede kaenlas. Harvaesinevad mere- ja mageveetaimed
10. sugukond näkirohulised
Najadaceae Juss.
Lehed vahelduvad või vastakud, harva nrännastes, terveservalised.
Õied tähkõisikus või mõne_ kuni ühekaupa .
7
Õied tähkõisikus, mõlemasugulised; õieosi neli
6. sugukond penikeelelised
- Potamogetonaceae Dumort.
Õied raolises õisikus kahekau.pa, mõlemasugulised. Õisik enne õiisernist
lehetuppe suletu,d. Õies kaks tolmukat. osaviljad raolised
7. sugukond heinmudalised
Ęuppiace.ae Ī{utch.
Õied üksikult või mõnekaupa raotus õisikus, ühesuguļisecl. Isas_ ja
emasõied asetsevad väga ligistikku; isasõies enamasti üks tolmukas.
osaviljad raolised või raotud
B. sugukond haneheinalised
Zannįchelįįaceae Du'mort.

-

l.

sugukond konnarohulised

-

Alisrrtataceąe Vent.

'

Tabl. R,ėgne Vėg. 2 : |57. 1799.

Lühikese risoonri ja juurmise lehekodarikuga mitmeaastased Soo-, vee-

ja ka1dataimed. Õied kobar- või pöörisõisikus, kandelehe ja -1ehekesega,
ühe- või mõlemasugulised, korrapärased, kolmėtise tupe ja krooniga. Tolmukaid kuus kuni palju, harva ainuļt ļ<oļm. Emakaid kolrn, kuus või roh_

kem, ühest viljalehesi, mis meil esinevatel perekondadel on liitumata. Sigimik ülemine. Seemnealgmeid enamasti üks iga viljalehe kohta, anatroop-

koguvili, milles osapähklikesed asetsesed kuni kampülbtroopsed. Viļi
vad tihedalt koos.
Sugukonda kuulub kümmekond perekonda umbes 70 liigiga, mis esi_
nevad peamiselt põhjapoolkera paraskļiima- ja troopikaaladel.

PEREKONDADE MĀĀRAMĮsE TABEL

ļ'

Õied mõļemasugulised,'toļmukaid kuus. Rõngana asetunud viljad kokku
surutud
1. perekond konnarohi - Alįsma L.
Õied ühesugulised, tolmukaid palju. Õiepõhi kumer. Viljad õiepõhjal

- spiraalselt
į

2.

perekond kõõlusleht

Koostanud I(. Eichwald.

l6
a

-

SagĮttarįa L.

1. perekond konnarohi
- Aįįsmat
Sp. Pl. 342. l?53.

L.

Püsikud juurmise lehekodariku ja enamasti suure männasja pöörisõisikuga. Õied mõlemasugulised, I<olmetised.'Tupplehed säilivad viljal.
Tolmuļ<aid kuus, asetsevad paarikaupa, nende tolmukotid kinnituvad tolmukaniidile mõhuküljega. Emakaid palju (20 ümber), asetunud rõngana,
emaļtal<ael mõhuküljel. Sigimik ühe seemnealgmega. osaviljad külgedelt
kokku suruįud (lapikud), moodustavad ümardunud või ebasümmeetriliselt
kolmekandilise koguvilj a.
olenevalt käsitusest eristatakse perekonnas kuni l3 liiļ<i, mis on ļevi_
nud Euroopas, Aasias, Põhja-Ameerikas ja Austraalias. NSV Liidus esi'
neb, viis liiki, nendest Eestis koļm.

L|IKIDE MÄĀRAMISE TABEL

l.
-

Emakakael sirge, sigimikust pikem. Lehed peaaegu alati laba ja rootsuga, harva ainult veesisesed
2
Emakakaeļ sigimikust lühem, kõverdunud. Lehed , põhiliselt kahte
ja
laadi
teised paeljad
- ühed rootsu 2. labagą,
Väike konnarohi
Aļįsrrta gramineum Lej.

-

2. Lehed

*

helerohelised, munajad või laimunajad, ümardunud kuni pisut
südaja alusega. Kroonlehtede tipp ümardunud. Õied l cm ļäbimõõdus.
Viljad 2-3 mm pikad
l. Harilik konnarohi AĮįsma pĮantago-aquaticg L'

-

Lehed sinakasrohelised, süstjad ļ<uni laisüstjad, taibja1t aheneva alu.
sega. Ķroonlehed veidi teravneva tipuga
3. Süstlehine konnarohi Aįįsma lanceoĮatutn With.

-

l. Harilik

konnarohi
- AĮįsma plantago-aquatįca, L. Sp. P|. 342.
1753, s. str.; Samuelss. in Arkiv Bot. 24 A (7) : 12. 1932; Juz. in 'Fl. URSS
1 : 2B0. 1934, in o.ņ. VPCP 2 : 50. 1940 et in oņ. .IleunHrp. o6.rr. l : 85'
1955; Birkm. in Latv. fl. l : l22. 1953; Šarļ<. in Liet. 11. 2 : 95' ļ963.
A' pĮantago L. Syst. nat. ed. l0. 993. 1759, p. p.; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 20l. lB52, p. p.; Led. Fļ. Ross. 4 : 39. lB53,
p. p.; Schmalh. o.rr. Cp. n loxu. Pocc. 2 : 527' 1897; Glück, Vy'asser- u.
plantago-aquatica ssp. Micllaletįį A.
Sumpfgew. 1 : '5. 1905, p. p'
- A.
pĮant'ago
Įatifolium (Gilib.) Asch. et Graebn' SynopŠ. l : 383. l897.
- A.
var. latifoĮĮum (Gilib.) Kunth, Fl. Berļ. 2 : 295. 1838, a. latifoĮiurn'; Hegī,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur' |:152. 1907,'sub ssp. euplanlago; Glück in Pasch.
Süsswasser-Fl.Mitteleur. 15 : 9l. 1936.
- A. ĮatĮfoįįa Ģil,ib. Fl. Lith. 5:222.
l78l.
Ųacryxa odHķHoseHĮIaq, soĀHķtü [oĀopo}KHĮĮx. (l. ja 2. joon.)

-

t Lehtedelt teelehega (PĮontago) salnaneva taime .nimį Dioskoridesel.
2 Lehtedelt suure teelehega (Plantago major) sarnaneva taime nimi A, Cesalpinil

(15r9-r603).

2 ENSV
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a

l.

joon. I-larilik konnarohi (Atisna

ņĮantaey.'ayatica):
tago-aquatĮca. (orig.).

a

_

õiediagramm,

b

-

f. pĮan'

2. joon. FIarilik konnarohi (AĮĮsma plantago'aquatica): Ī. terrestre. (orig.)
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lļ. Lühikese jäņeda risoomigā vee- võį kaldataim. Vars püstine, alu'
jämenenud,
õisikuosas männasjalt harunev, (5) 10_70 cm kõrge. I(õik
sel
lehed juurmised, puhasroheļised. Maisiļaavormil on ļehed munaja laba ja
labast lühema või pikema rootsuga; lelrelaba alus ümardunud või pisut
südajas, tipul teravnev. Noortel taimedeļ on esimesed ļehed paeljad. Madalveevormil on lehed veest väijauļatuva munaja laba ja labast 'palju
pikema rootsuga; sageli esinevad ka lailineaalsed ujulehed. Veevormi,
millel oļeksid ainult veesisesecļ 1ehed ja mis õitseks, see ļiik ei moodusta,
seepoolest erineb ta väikesest konnarohust (,4. gramineum). Õisil< lelrtedest üleuļatuv suur püramiidja kujuga pööris, iga männas 3-8 haruga.
Pöörise alusel mõned kilejad,'kujult munajad või süstjalt teravnevacį pruunikad ļ<andelehed; Samasuguseid kandelehii on ka l<õrgenral, kus õisikuraag haruneb õieraagudeks. Õieraod |-2 cm pikad' peened. Tupplehed
2-3 mrir pikad, munajad, teravnevad, roheiised, kileja servaga. I(r'oonļehed tupplehtedest pikemad, valged, vahel välisküljel roosakad, pisut
hammastunud tipu ja aheneva kollaka alusega' varaļ<ult varisevad. Toļ_
mukad ulatuvad üle emakate; tolmukapead piklikud, kollased. E'makakael sirge või veidi kõverdunud, |-'1,25 mm pikk, sigimikust pikem. Valminud koguvili on ebakorrapäraselt kolmnurļ<se kujuga. osavili 2-3 mm
pikk, viltune, äraspidimunajas, seljaosas ļ<umęr ning enamasti väil<ese
vaoga, mõhuküljel peaaegu sirge või pisut kumer. osaviljad asetsevad
ringina ja seetõitu on koguvilja keskosa vaba.
Õitseb juunist rrgrštini.Kogu terriiooriumil sage, vahel massiļiselt jõe- ja järvekallastel, ojades, kraavides, tiil<id'es.
Üldlevik. Levinud kogu Euraasia parasvöötmes, sealhulgas Nõukogude Liidus peale Ussuürimaa.
Eestis esineb kaįs vormi:
Ī. pĮantago-aquatica (Ī. aquaticum Glück, Wasser- u. Sumpfgew.
l : 286. 1905,'sub A, pĮantago var. ĮatifoĮium) - kasvab pooleldi vees;
risoomil areneb 3-6 veesisest lehte, mille pikkus on 20-120 cm ja mille
roots on kitsast lehelabast 3-l0 korda pikem; veest väljaulatuvad ļehed
muilaja, alusel ümardunud või pisut südaja labaga; (l. joon.) sage;
f . terrestre Glück,'Vy'asser- u. Sumpfgew.l :2B7.1905, sub A' pĮantago
maismaavorm ļ<odarikuna asetunud lehtedega, mille muvar. ĮatifoĮiįļm
najas, ümara või kergelt südaja alusega laba on mitmesuguse Suurusega'
kuid miļle roots on labast 0,5-2,5 korda pikem; (2. joon.) võrdlemisi sage.
Majanduslik tähtsus. Kasutatakse rahvamedttsiinis, hornöopaatias
(värskeid juuri). Värskeļt on taim kariloomadele mürgine, lruivades kaotab mürgisuse. TärĻliserohke risoom on küpsetatuļt söödav.

2. Väike konnarohi (kaarjas konnarohi) - AĮįsma gramineuml Lej.
Fl. env. Spa I : 175. l8ll; Samuelss. in Arkiv Bot,24 A (7) : 35. 1932;
Šark. in Liet. fl. 2 : 98. 1963.

t
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gramineum (lad. k.)

_

-

A. LoeseĮįį Gorski in Eichw. Nat. Skizze

kõrrelisetaoline; kitsaste lehtede järgi.

?

b

3. joon. Väikę konnarohi (Alisma gramineum): a

.

(Orig.)

Ī. gramineutn, b
r

-

Ī' angustįssįnturrl'

ī4

4. joon. Väike konnaroht (AĮisma graniineutn):

Ī. terresĮre. (orig.)

Lith. |27.lB30, nom. nud.; JuZ. in Fļ. URSS'l : 2B2. ļ934, in o,r. VPCP
,2 :52.1940 et in o.n' Jleilzurp. o6,r. l : 86. 1955; Birļ<m. in Latv. Ī1' l: |24.
1953
A. graminĮfoĮium Ehrh. ex Steud. Nomencl. l : 26. 1B2l; Glück,
Wasser- u. Sumpfgew. I : 36. l905 et in Pasch. Süsswasser_Fl. Mįtteļeur-.
l5 : 93. 1936. A' pĮantago L. Syst. nat. ed. 10. 993. 1759, p. p.; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, I-iv- u. Curl.20l, l852, p.p.
A. pĮqntago
y' graintnifolįum (Ehrh. ex Steud.) Wahlenb. Fl. Suec. 228. lB24; Led. Fl.
ssp. graminifolium (Ehrh. ex Steud.)
Ross. 4 : 40. lB53.
- A. pĮantago
HegiĮl1Gtr. Fl. Mitt'-Eur;
l : 152. |907. - A. arcuattLm Mļchal. in Bulļ.
Soc. Bot. Frange I :312. lB54;. Schmalh. @.n. Cp.u IOxs. Pocc. 2 : 528.
lB97.
A. pĮantago-aquatica ssp. arcuatum (Michal,) Asch.'et Ģraebn.

-

22

Synops. I ;383. 1897.
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed B, no l3g. lg3g. _
9acryxa 3JIaKoBLIĀHan. -(3. ja 4. joon.)
9ļ. Risoomiga vee- ja kaldataimed. Vars lO_-30 cmrkõrgune või veelgi
lõrgem, Maismaavormil lehed sinakasrohelised, suhteliselt lühikese root_
suga ning elliptilise, süstja kuni peaaegu lineaalse labaga, mis aluseli ja
tipult aheneb. Esniased lehed lineaalsed. ļĄadalveevormil veesisesecļ lehed
lineaālsed, kuni l m pikad ja 3-l5 mm Iaiad. Veest väIjaulatuvacį ļehed
s-arnanevad laba kujult maismaavormi ļehtedega, kuid on pikarootsulised.
oisik'tipu Suunas ahēnev, männasena asetunud rõhtsate hartrdega. Kroon_
lehed tupplehtede.st umbes poolteist korda pikemad, terve servaga,'sageli
punakad, suhteliselt kaua püsivad. Errrakad ja tolmukad võrdse pikkusega,
tolmukapead peaaegu ümarad. Emaļ<akael haakjalt kõverdunud, sigimikūst
iühem. osaviljadel seljaosas tavalise.lt kaks vagu ja kolm andruī.
' Õitseb ja viljub juunist sügiseni.
Seni leitud territooriumi kesklõigus Pär-nust Peipsini ja Narva jõest.
Kasvab jõgedes ja vähemates veekogudes,'sageli ajuti üleujutatavateī ala_
del (5. joon.)
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5. joon. Väikese konnarollu (AĮīsma gramineunt) ļeir.rkohad Eestįs.

Üldlevik. Levinud SuįļremaS osas Euroopasi peale põhjaalāde, EcleIaja Vahemeremaade; esineb veel Siberis, Kaukaāsia.s, I(esk_Aasias,
Euroopa
Mongoolia RV-s, Lähis-Ida maades, Põhja-Aafrikas ja Põhja-Ameerikas.
Vormid:
Ī. gramineum (A. graminifoĮium Ī. Įypicum GIück, Wassel- u. Sumpfgew. l : 288. 1905)
- pooleldi vees kasvav; veesisesed ļehed lineaaisįd;
23

veestl väljaulatuvad lehed

elliptilise kuni kitsassüstja labaga, mis alusel
aegamööda aheneb labast enamasti pil<emaks rootsuks; õisiįuid mitu, kõ_
verdunud, iohkete harudega; (3. joon., a) kohati;
Ī. angustissįmum (Asch' et Graebn.) Glück, Wasser- u. Sunrpfgew.
l : 288. l905, sub A. graminifoĮium (A' pĮantago-aquatica ssp' arcuaturn
D. angustissįmum Asch' et Graebn. Synops. l :384. lB97; f. graciĮis
Kupff.
in Korrespondenzbl. Nat. Ver. Riga 59 : 1B3. 1927) _ kuni 50 cm kõige,
kuid enamasti siiski madalam; lehed veesisesed, lineaalsed, tavaliselt mitte
üļe 30 cm pikad ja kuni 5 mm laiacį, harva tipuosas laisüstja, umbes l cm
laiuse labaga; (3. joon., b) väikese ļ<onnarõhu kõige sagĮdamini esinev
vorm;
Ī' terrestre Glück, Wasser_ u. Sumpfgew. l : 28B. l905, sub A. graminĻ
foĮĮum
- maismaavorm; lehed kahesugused: primaarlehed lineaa]sed, sekundaarlehed elliptilise'või süstja alusel aheneva Iaba ja labaga ühepikkuse
või pikema rootsuga; õisikuid üks või kaks, püstised; (ņ' joon.) ķotrāti.
3. Süstlehine konnarohi Alįsma Įance:oĮaįum į With. Bot.'Arrang.
Brit. Pl. ed.3.2 :362. 1796; Samuelss.
in Arkiv Bot'24 A (7) : 2|. ft3ž;
Juz' in Fl. URSS l : 2B1. 1934, in o.rr.' VPCP 2 : 51. 1940 et in <D"rr. ,ĮeHI{Hrp. o6.rr. l : 86. 1955; Kuzen. in o"rr. Myp*. o6"rr. l : 126. 1953;
Šark.
in Liet. fl.2 :96. 1963.
A' pĮantago L. Syst. nat. ed. l0.993' 1759. p. p.;
- Gew. Esth-, Liv_ u: Curl. 20l. ls52, p.
Wied. et Web. Beschr. phan.
į.
A. pĮantago p. angustifoį'ium Kunth' Fl. Berol. 2 : 295' 1838; Led. pi. iąor..
4 : 40' 1853. _ A' pĮantago var. ĮanceoĮatum (With.) Schultz in Spr. Syst.
2: 163. 1825, p. ĮanceoĮaturn: Glück, Wasser- ü. Sumpfgew. l : 2B7. lg05
et in Pasch. Süsswasser-Fl. Mitteleur. l5 : 92. l936; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._
Eur. l : l52' 1907, sub ssp. euplantago.
A. stenāphgĮĮum (Asch. et
Graebn.) samuelss. in Svensk Boi. Tidskr. -16 : 39. lg22 et in Arkiv Bot.
24 A (7) : 2l. 1932.
A. pĮantago-aquatico SSp. Mįchaļetįį B. stenophyĮįum Asch. et Graebn. -Synops. l : 3B3. l897.
- Ųacryxa dļaHIļeTHoJIHcTHafl.
'
(6. joon.)
.
9ļ. Helofüüt. Vars püstine. Lehed sinkjasrohelised, labast
tavaliselt
palju pikema rootsuga. Leheļaba harilikult nii aIusel kui ļ<a tipul talbjalt
ahenev, meil esinevateļ isenditel enamasti kuni 12 cm pikk ja kuni 2 cm
lai; esineb ka leįrti, mille kuni lB cm pikkune laba aheneb väga sujuvalt'
Õisik suhteliselt hõre, laiuvate harudega. Õied 6-9 mm läbimõõdus.
Kroonlehed kahvaturoosad, 3,5-4 mm pikad ja 4-,5 mm laiad, ovaalrombjad, tipul veidi hammastunud ja sageli väikese tipukesega. Tolmuļ<ad ulatuvad üle ,emakate; tolmukapead oma laiusest veidi pikemad' Emakakael
peaaegu sirge, pisut lühem kui harilikul konnarohul.
oitseb ja viljub juunist sügiseni.
Süstlehise konnarohu leiukohti on Eestis teada kolm (7. joon.):
P. Kaareti herbaarmaterjalid TRÜ Eesti herbaariumis on leitud Pärnu
jõest Kavasoo küla lähedalt (l936) ja samast jõesi l ļ<m Taali asundusest
ülemjooksu poole (1935), K. R. Kupfferi herbaarmaterjal aga Kasari jõe
^

t

īiznceoĮrtuttt (lad. k.)

-

süstjas; ļehęlaba kuju järgi.

6. joon. Süstļelrine konnarohi (AĮisnLa ĮanceoĮatum):.vegetaiiivne

taiIrr, (orig.)
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7.

njoon' Süstļelrise konnarohu (AĮisma
ĮanceoĮatum) leiukohad Eestis

suudmealalt (l904) (vähetüüpiline eksemplar, mille määramine pole päris
kindel). Esineb üldiseļt samadel kasvukohtadel, mis on iseloomuīlkud
harilikule ļ<onnarohule.
Üldlevik. Süstlehise konnärohu levik sarnaneb mõnevõrra hariliku
konnarohu levikuga, kuid liik on viimasest haruldasem: esineb NSV Liidu
Euroopa-osas, paiguti ka Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu atlantilises
ja Lõuna-Euroopas ning Aasias, kaasa arvatud Väike-Aasia. Peale selle
mainitakse tema esinemist Asšooridel ja Madeiral, Põhja-Aafņikas ning
isegi Tšiilis'

2'

petekond kõõlusleht

-

Sagittarįat.L.

Sp. Pļ.993. l753.

Mitmeaastased soo- ja veetaimed,. sageli mugulaid moodustavate
võsunditega ning lineaalsete Ųõi paeljate veesiseste 1ehtede ja nooljate
õhulehtedega. Õied männasjä kobarõisikuna, valdavalt ühesuguļised, taimed ühekojalised. Viljade küljes säilivaid tLrpplehti ja suųri varisevaid
kroonļehti koļm. Tolmukäid ja emakaid palju; nencļe asetus õiepõhjal spiraalne. Sigimik ühe seemnealgmega, emakakaeļ sirge. Ķerajas koguvili
koosneb paljudest tiivulistest osapähklikestest.
Perekonnas on 20 liiki, neist enamik Ameerikas troopika_ ja įaras-

l
nlmļ.
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Sõnast sagĮtta (lad. k.)

-

nool;,K. Linnė poolt lehtede noolja kuju järgi loodud

NSV Liidus esineb neli liiki, neist Eestis üks. Kõõlrislehed'
duvad Aafrika ja Austraalia flooras'
vöötmes.

puu-

Sagittayia sqgittifoĮia' L. Sp. Pl. 993. Į753;
Jõgi_kõõlusleht
Wied. et ūeb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 5B4. l852; Schrnalh.
Õ"rl. Cp. n ĮoxtI. Pocc. 2 :52B. lB97; Gļück, Wasser- u. Sumpfgew. l : l97.
1905 Ėt in Pasch. Süsswasser-Fl. Mitteleur. ļ5: l01. 1936; Juz. in Fļ.
URSS l :28Į.1934, in Qn. VPCP 2:56. 1940 et in Qn. .IleluHrp. o6.n.
1 : 87.1955; Suess. in Hegi, Īllustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2. l :222. 1935; Ku_
zen. in <b",r. MyprvI. õ6l. l : l2B. 1953; Birkm. in Latv. fl. 1 : 126. 1953;
Šdrk. in Lieļ' fl. 2: l02. 1963. - Crpe"no.nzcr cTpeJļoJĪI{cTulrü. (B. ja 9.

l.

joon.)

9ļ. Hötotiirlt. Risoom lühike, nar.masjuuriega. Alumiste ļehtede kaen'
1ast väljuvad pikact paeljad võsundicl, mille tipul'sügisel moodustuvad
talipungad. Kodarikulehecl kujult erinevad ja need võib liigitada kolme
põhigruįpi: l) õhulehed kolmnurkjas-noolja labaga pikkadel tupest välju'
įatel rqotsudel; 2) pikarootsulised ujulehed pikliksüstja, munaja või ellip_
tilise labaga, mille aļusel on kaļ<s lühikest hõlma; 3) lineaalsed või pael_
jäd, kuni BO.'cm pikkused või isegi pikemad Yeesisesed lehed. Kõikide nende
üldtüüpidę lehekuju pole stabiilne ning ņuutub kasvukohā veerežiimi'muu'
tumise korral, õitsevate taimede õisikuraag on l0-l00 cm pikk, olles leh_
tede pikkune või neist lühem, kolmekandiline, lihtne või veidi harunev, ena_
maŠti kolmest õiest koosnevate männastega'.Alumises (mõnikord kahes
alumises) õicmännases emasõied lühikestel raagudel, ülalpool umbes poole
pikemate raagudega isasõied. Tupplehed 6-7 mm pikad, laimunajad.
į(roonlehed tupplehtedest poole pikemad,. valged, violetja pinnukesega.
Tolmukapead violetjad, tolmukaniitide pikkused.'Koguviljad lühiraolised
või peaaegu raotud, l,5-2 cm läbimõõdus. osapähklikesed 4-5,5 mm
ļäbimõõdus, laia tiivaga, viltused või Iai-äraspidimunajad kuni peaaegu
ümarad, emaļ<akaela säiliva alusega.
Õitseb ja viljub juunist septembrini.
Kogu territooriumil suhtelis'elt harilik. Kasvab veekogųde kaldaosas
ning seisva veega või aeglase vooluga vęekogudes.

Üldlevik. Levinud NSV Liidū Euroopa_o'sas Karjaļa-Lapimaalt kuni
lõunarajoonideni, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Ida-Siberis (Angara-Sa_
jaani ala). Areaaļi kuuluvad ka Skandinaavianaad, Kesk: ja atlantiline
Euroopa.

'

lra3anduĮlik tähtsņs. Sügise algul arenevad alumist'e lehtede kaenlast
väljuvate võsundite iipul muguljad tõrukuju1ised sinised moodustised'
Neist võib toota tärklist ning neid küpsetatult või keedetult ka süüa, nagu
jm'
tehakse kohati Nõukogude Liidus'' (kalmõkid), paiguii ka Prantsusmaal
Mugulaid söövad meeleldi sead ja veelinnud'

t

sagįttįtolįa' (lad. k.),

-

nooļjalehine.

27

b

8. joon. Jõgi-kõõluslehl (SagitĮaria sagitĮifoĮīa): Ī. sagittifaĮia, a

viljttv õisik. (otig.)

*

õitsev taim, b

_

9. joon.

Jõgi-kõõlusleh

t

(SagĮttarĮa

sagittĮf

oĮia)'.

l.

aaĮįįsnertif

oĮia' (orig.)

Vormidest esinevad Ėestis järgmised:
Ī. sagittifoĮia |Ī' tgpica (Klinģe1 Glück, Wasser_ u. Sumpfgew. l : 293.
ļ905; S. sagittaefoĮia var. a. tųpica l(linge, Fl. Est-, Liv_ u. Curl. l85.
lBB2]
- madalveevorm; esmased lehed lineaalsed, veesisesccį; veest välja.uļatuvad lehed kolmnurkjas-noolja laba ja pika rootsuga; (B. joon.) veekogude. kaldaosas sage;
Ī' uaĮĮįsneriifoĮia (Coss. et Germ.) Glücl<, Wasser_ u. Sumpfgew.
l :294:l905 (subvar. aaįĮtsneriifoĮia Coss. et Ger,m. Fļ. Paris 522. |B45) *
steriilne veevorm pikkade õhul<este paeljate lehteclega (9. joon.); kuivale
jäädes võib moodus.tada lehelaba ning ka õitseda; aeglaselt voolavates
madalaveelistes jõgedes sage'
Nimetatud kaks vormi on seotud isenditega, millel esineb tunnuste
pidevaid üleminekuid.

2. sugukond luigelillelised

Butomaceae Rich.'

-

Mitmeaastasedl rohttainied. Lehed ainult juurmiselt, linėaalsecį. Õied
mõlēmasugulised, ļ<andelehtedega, l<oondunud saril<õisil<uks. oiekate kahe
ringina, kroonjas, kolmetine. Tolmukaid üheksa.'Sigimik ülemine, kuus
viljalehte liitunud ainult alusel. Seemnealgmed anaīroopsecl, kinnituvad
viljalehtede seinale,
Sugukonda kuulub ainult perekond Buįomus kahe'liigiga, nris on levi_
nud Euroopas ja Aasia mõõduka kliimaga piirkoniades. Mõnecl autoricl
arvāvad sellesse sugukonda ka Aafrikas, Aasias ja Austraalias esineva
perekonna Tenagocharis, Vietnami SV põhjaosas esineva perel<onna ELaį/osis, Uruguais esineva perekonna ostenįa ja troopilises nirig subtroopilises Ameerikas esinevad perekonnad Lįmnocharis ja Hgdrocleis. Pichon
(1946) soovitab need perekonnad kanda sugul<onĮa įĮįsmataceae, Tahtadžjan (1954) ja mõned teisėd (Kuprijanova, Ķimura, Maheshwari) aga
eialdavad need omaette sugukoi-rnaks Lįmnocharįįaceae.

.

l.

.

perekond luigelill

-

Buįomus2 L.

Sp.'PL. 372. t753.

Risoomiga püsikud vees ja veeäärsetel kasvukohtadel. Vars lehitu.
Lehed lineaalsed, juurmised. Õied sarikõisiĮ<us' Õiekate püsiv, selle välimised lehed kroonjad. Tolmukaid üheksa, kõik fertiilsed, tumepunased,
kolm nendest asetsevad õiekatte välimiste lehtedega kohakuti, įeiį'ecl kuus
paarikaupa (alusel kokku kasvanult) sisemiste lehtede kaenlas; tolmukaniidid peenikesed, tolmukapead kinnituvad niidile otsapidi ja avanevad
pikilõhe moodustumise teel' Sigimik koosneb kuuesį viljalehest; need on

,ļ

Koostanud E. Kukk.
2 Kreekakeelsetest sõnadest bous

lõikavate leheserva- härg, temneĮh - ļõikama;
dega sootaime nimi Aristophanesel (mõnede autoritē andmetel
Theophrastosel).
30,

ainult alusel kokku kasvanud ning vilja valmides avanevad sealtsamast
pikilõhe moodustumise teel. Seemneid arvukalt, endospermita.
B. umbeįlatus L. ja B. juncells'Iurcz., esi_
Perekonnas on kaļ<s ļiiki
mene on levinud kogu Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis, teine aga
Nõukogude Liidu Aasia_osas.

l. Harilik lūigelill - Butomus umbeįĮatus r L. Sp. Pl.'?72. t753; Wied.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 218. 1852; Led. Fl' Ross'

:

'

et Web.
4 : 43.1853; Schmalh. On. Cp. ra IONH. Pocc. 2 : 529. 1897; Fedtsch' in Fl'
URSS l :292. 1934; Suess. irr Hegi, Iļlustr. Fļ: Mitt'-Eur' ed.2. l :224.
l935; Gļück in Pasch. Süsswasser_Fl. Mitteleur. 15 : l07. l936; Juz. in O.n.
yPCP 2:57.1940 et in Q.rr.,Ileuuurp. o6.rr. l : BB. 1955; Pēters. in Latv. fl.
!: I27.l953; Pip' in Liet. f|.2: ft4.1963. - Cycar goHrlt.ļultft. (l0. joon.)
9Į. Risoom võrdlemisi jäme, rõhtne. Vars (varb) 40-l50 cm kõrgune.
Lehed alusel kolmekandilised, ülaosas lamedad, lineaalsed, 3-l0 mm
ļaiad, vooluvees ļ<uni 1 m pil<ad, lintjad (Ī. uaĮĮisn.eriifolius). Sarikõisik
paljuõieline, kolrnnurkselt süsijaie teritunud katiselehtedega. Õieraod
õitesį tunduvaĮt pikemac1,. ebavõrdse pikl<usega (5-l0 cm), ruljad, siledad.
Õied kuni 2,,5 cm läbimõõdus, roosad, puņasetriibuliste perigoonilehtedega,
rnillest kolrn välimist väiksemat.alumises osas violetseks muutuvad. Õites
meeļõhnaļine nektar. Tolmukad ja emakas tumepunased. Viljas areneb
iiuni paarsa'da väikest ellipsoidset seemet; need 1evivad vee kaudu.
tiitsel juunist augustirri; esineb proterandria..
I(asvab seisva Veega ja aeglase vooluga veekogudes hüdrolitoraalis
(optirhaalne sügavuŠ ca 40 cnr) ning talrib mõõdukat kuivalejäämist. Pal_
risoomi trarunemise teel ja
juneb'nii seemnetega I<ui l<a vegetatiivselt
Madalamas vees
sigipungadega.
risoomi peal lehtede kaenlas tekkivate
haruneb risoom rohkem, säilides umbes l,5 aastat, sügavamas vees aga
säilivad üksikud risoomid mitu aastat. Seemned ujüvad teatud aja, siis
vajrrvad põhja ja idanevad,kevadeļ.'iuigelill on māgeveeliik ja eelistab
rohketoitelisi veel<ogusid,ļirjanduse andmetel (Jalas, l958; Walter, l968)
aga võib esineda'ka riinrvees kuni 50/oo_ļįse'soolsusega. Eesti NSV-s kasvab
peamiselt mancįrįosa veekogudes, kuid mitte kusagiļ massiliselt; Hiiu- ja
Saaremaaļt on vaid paar leidu.
Üldlevik. Esineb kogu Nõukoguäe Liidus, Suuremas osas Välis-Euroo_

past (puudub Ahvenamaal, Gotļandi põhjaosas ja Vahemeremaades),
Väike-Aasias, Iraanis, Indo-Himaalajas. Põhja-Ameerikasse Euroopast

sisse viidud, natura1iseerunud Saint Lar,vrcnce'i jõel ja Chanrplaini jäivcs,
Ötrio 1a MiĮhigani kaudu ļevinud Ļa Suurde jäivistusse.

Majanduslik tähtsus. Risoomi ja seemneid on kasutatud ravimina soo_
letalitluse intensiivistamiseks. Loomad luigelille meeleldį ei söö; ta ei talu
kuigi hästi niitmist. Lehtedest punutakse.nratte ja korve. Risoomi on tar_
vitatud leiva surrogaadina.

Į

um'bell.atus (lad.

k.) _ sarikjas| õiie

ascttrse järgi.
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10' joon, Harilik

luigelill (Butomus umbeĮĮatus): õitsev taim' Įorig.;

Polümorlne liik; sõltuvaļt kasvukohast ja välislaadist on Eestis võimalik eraldada:
kaldaäärses vees kasvav liigi tüüpvorm; võrdlemisi
Ī. umbetĮatus
tavaline;
' f. terreslris Glück, Wasser- u. Sumpfgew.3 : 239. l91l õisikuvarb
Iehest kuni l,5 korda pikem; lehed tumerohelised, veidi võrkja pinnamust_
riga; kaldavorm, kasvab ka mereranniku soolakumuldadel; esineb harve-

minį kui tüüpvorm;
Ī' aaįįįsneriifoĮius (SagorŠki ex Asch. et Graebn.) Gļück, Wasser.

u.

Sumpfgew. 3 :240.19l l (var. uaĮĮisneriifoĮius Sagorski ex Asch. et Graebn.
taiSynops l : 396. ls97)
- lehed pikad, lõdvad, elastsed, helerohelised;
med ei õitse; kasvavad seisvas vees kuni 2 m sügavuseni; seal qn lehed
4,5 cm'laiad ja kuni 160 cm pikad, vooluvees kuni l50 cm sügavusel aga
B mm laiad ja kuni 270 cm pikad.
Sügavas vees kasvavad isendid paljunevad ainult vegetatiivselt. Vil_
jatuse põhjuseks peetakse ka asjaolu, et ühes veekogus esineb vaid üks
kloon.

3. sugrikond kilbukalised

_

Hgdrocharįtaceae Juss.

1

Gen' pl. 67' Į789.

Mitmeaastased' mere- j.a mageveetaimed veest väljaulaįuvate õitega.
Lehed varrel vahelduvalt, männastena või juurmise kodarikuna. Õied ühesugulised, harva mõlemasugulised, väikesed ja vähemärgatavad või suu;
remad ning silmapaistva õiekattega. Õied üksikult või väheseõielisteks
õisikuteks koondunud. Noorelt nii õied kui ka õisikud üleni ümbritsetud
kahe enamasti kokkukasvanud kandelehega (harva on kandelehti üks).
Õiekate kolmetine, kahe ringina. Tolmukaid kolm kuni arvukaĮt, mitme või
ühe ringina. Emakas on (2) 3-6 (l5) viljalehest kokku kasvanud. Emakasuudmeid on vastavalt viljalehtede arvule,. Sigimik alumine, ühepesaline
või mittetäielike vaheseinte tõttu mitmepesaline, paljude atroopsete kuni
anatroopsete seemnealgmetega. Vili marjataoline.
Sugukond hõlmab ligikaudu 15 perekonda kuni l00 liigiga. Selle esin_
dajad on levinud peaaegu kogu maakeral, välja arvaiud polaarpiifkonnad;
eelistavad sooje alasid. Sugukonnas eristatakse neli alamsugukonda:
H g drochar itoideae, V alįįsnerįoįdeae, T haĮas sįoįde ae ja H aĮo phiįoįdeae'

I
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Koostanud E. LelleP.
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pEREKONDADE MÄÄRAtvtįsp TABEL

Lehed,ümardunult neerjad, pikarootsulĮsed, veepinnal ujuvad
2. perekond kilbukas
- Hgdrocharįs L.
Lehed piklil<ud, lühirootsulised või rootsuta, pole veepinnal
ujuvad 2
Lehed varrel enamasti 3-kaupa männastes, 5_l2 mm pikad,
peensaagja
servaga
Lehed juurmise kodarikuna,

3. perekond vesikatk _ Eįodea Michx.

20

40 cm pikad, teravart saagja servaga

l. alamsugukond Hgdrocharitoį.deae.
- Stratįotoįdeae Asch. et Gürke
Engl. et Prantl, Pfranzenfam.2 (r) : 247,2ss.lBgg.
- Emakas koosneb
6-15 viljalehest.

i-n

l. perekond vesikarikas

\

sp. pr. 5g5.

-

Stratįotest L.

175a.

Juurmiselt asetsevate mõõkjate lehtedega kahekojalised
mageveetai_
l-3_kaupa õisikus, kõrglehteäega. oiekate koos_
neb kolmest tupp- ja kolmest kroonlehest
med. Õied ühesugulised,

Monotüüpne perekond

Web, Beschr. phan..Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 615. lB52;.Led.
Fl. Ross.
!:'-a^5,l853; Schmalh. o.rr. Cp. rr Įoxu. Pocc. 2 :444.l89i; Fedtsch. in Fl.
URSS,I : 296. 1.934; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eurl..ed.2,
I :230.
l935; Glück in Pasch. Süsswasser-ĒI. mitt.t.ur. l5
:
tog'
iggo;
Juz.
in Qn.
yPCP 2 :'6t. lg40 et in o.,r. .fleHzurp..o6.n.
r : 91. l95b; Birkm. in Latv;
l29. 1953; Fip. in Liet. fl. 2:.|'Į2. t963. _ Te.rropes
o6uķgoņegĪruü.
iļ:..':
(l l. joon.)
9ļ. Võsunditega taimed, ujuvad
vabalt vees või kinnituvad veekogu
põhjale.'Ainult õitsemisajal ulatuvad taimed pooleldi
v.Į.Į_var;r, moodus_
tades veepinnal suuri
t ogr;ūļ.e. lįned veidi lihakad, mõõkja.d,
_tiĖedaid
alusel kolmekandilised, rootsudetā', l5*40 (43)
.*_ piįrį: ja 2-2,5 cm
laiad, ļiheda juurrnise kodarikuna. L.h....u' ;ģr,u*."äĮiiro
l_3_õieli.
sed, kinnituvad rao abiļ kodarikulehtede kaenīasse.
Õied karidelehega.
Peale selle esineb veel kaks õisiku kandelehte, mis
on ,ir."t teineteisega
kokku kasvanud ja noorelt ümbritsevad õiŠikut. Isasõied
kahe- või kolmekaupa, pikaraolised; kroonlehed valgcd, äraspidimuįįlįį,
i_g cm pikad.
Tolmukaid 12, kolme ringina; tolmuįaniidid įabad, toimukotij
il;ffi:
ühepesalised. Nektāariumid l5-30 heļekollase näärmeka
niidina. Emas-

'l

Stratįotes (kr. k.)

meenuįada sõdurit.
2 aĮoįdes (kr. k.)

34

_

_

sõdur; arvatavasti taime mõõkjate lehtede järgi, mis võivad

aaloesarnane.

l

3r

l.

joon. Vesikarikas (Stratiotes aĮoides): õitsev tairn' (orig')

'35

õisik redutseerunud üheõieliseks (harva kaheõieline). Ėmasõied isasõite

sarnased, lühiraolised. Emakakael lühike, kuue kahelõhese suudmega. Vili
munajas, kuuekandiline, umbes 3 cm pikk, kahel kandil üksikud ogajad
hambad, kuuepesaline' mittetäielike vaheseintega; igas pesas 4 (6) seemet.
Seemned ruljad, puitunuci kestaga, ļ<uni 9 mm pikad, pruunicl. Eestis,
samuti Põhja-EuroopaS on esindatud peanliselt ainult emastaimed. Eesįįsį
on isasõitega taimi 1eitud Räpina ja Värska, juurest., Paljuneb enamasti
vegetatiivselt. Võsundite tipu1 arenevad uued lehekodarikud' Ületalve
elavad taimed talvitumispuņgade (nn. turioonide) kujul.
Õiįseb juunist augustini.

Eestis on vesikarikas levinud mandriosas humiinaineterikastes veekogudes, nagu turbaaul<udes, kinnikasvavates järvedes, Narva veehoidlas,
jõekoolmetes ja tiikides. Esineb kuni l m sügavusel (harva sügavamäl)'
Üldlevik. Suuremas osas Euroopast, Nõukogude Liidus ka Kįukaasįas
ja Lääne_Siberis.
Majanduslik tähtsus. Kõrge söödaväärtusega. Värskena peenestatult
hea sööt kariļoomadele, sigadele ja kodulindudele. Sobiv väetisena põl_
dudel ja aedades. Massilise paljunemise korral ummistab veekogusid.
2. perekond kilbukas

*

Hųdrocharįs t L

Sp. Pl.1036.1753.

Ühekojalised ümarneerjate ujulehtedega mageveetaimed. Õied ühe_
sugulised, kaheli õiekattega. Isasõisik l-3-õieline. Emasõied üksikult, isas_
õite sarnased, kuid väiksemad,
Perekonda kuulub kaks Euroopas ja Aasias levinud iiiki. Noukogude
Liidu fļooras on esindatud mõlemad liigid, nendest Eestis üks.

l.

Hgdrocharis morsus-ranae2 L. Sp. pl. 1036.
Liv- u. Curl. 615. lB52; Led.
Fl. Ross. 4 : 45. lB53; Schmalh. O.r. Cp. u IOxu. pocc. 2 : 444. lg97;
Fedtsch. in Fl. URSS 1 : 297.1934; Suess. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed. 2' l : 232' 1935; Glück in Pasch. Süsswasser-Fl. Mitteleur. l5 : l0B.
1936; Juz. in <D"n. yPCP 2 : 62. l940.et in e.ir. ,IIeHzHrp. o6.n. I : 90. 1955;
Birkm. in Laiv. fl. 1 : l29. 1953; Pip. in Liet. Īl.2: lll. 1963.
- Bo4o.rpac
o6uxlloseHHstüt' '(l2. joon., a)
9ļ. Taimed võsunditega ja veepinnal ujuvate lehtedega. Lehed pika
rootsuga, ümarneerjad, südaja alusega, 3-4 cm laiad, asetsevad juurmise
kodarikuna. Leherootsu alusel kaks silmapaistvat abilehte. IsasõĪsik enamasti kahe- või kolmeõieline, l-6 cm pikĻuse raoga' noorelt ümbritsetud
kahest kandelehest tupega, millest õied hiljem 2-.4 cm üle ulatuvad. Isas_
Konnakilbukas

-

1753; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

bene.
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į

Ķreekakeelsetest sõnadest hgdor

vesi, charįs

2

-

Ladinakeelsetest sõnadest morsus

-

hammustus, rana

_

rõõm, ilu; veeilu, ka veelem-

-

konn; konnahammustus.

a

b

_ õitsev taim; kanada vesikatk
õitsev taim. (orig')

12. joon. Konnakilbukas (Hgdrocharįs morsus-ranae)'. a

(EĮoder canadensis): D

_

õitel iupplehed munajad, 5-6 mm pikad; kroonlehed valged, alusel kollaSed, l,5 õm pikad, ümara tipuga. Tolmukaid l2, neisi kolm sisemist sageli
viljatud. Isasõites on Sigimiku jäänus (rudiment). Emasõisik fedutseefu_
nud üheõieliseks, raotu, kandelehega, millest õis hiljem 3-B cm üle ulatub'
37

Emasõitel kroonlehed t-|,2 cm pikadl Emakasuudmeid. kuus, kahelõhesed,
kollakasrohelised. Emasõitģs 3-6 staminoodi. Vili ümmargune' arvuliate
seemnetega. Seemned väikesed, ümbritsetud limamassiga. Paljuneb pea_
miselt vegetatiivselt võsundite abil. Suvel arėnevad võEundite iipul uued
lehekodarikud, sügisel aga talvitumispungad (nn. turioonid), mis varisevad Veekogu põhja ja arenevad kevaāel ūuteks tairnedeks.
Õitseb juunist augustini.
Eesti mandriosas külIaltki sageli kraavides, turbaaukudes, jõgeclcs,
tiikides, järvede kaldaosas.
. Üldlįvik. Esineb peamiselt Euroopas ja Lääne-Siberis, harvemini ldaSiberis ja Kesk-Aasias.

'

2. alamsugukond VaĮĮįsnerioįdeae Asch. et Gürke

in

Engl. et Prantl,

Pflanzenfam.2 (|) :247. t8B9.
- Emaļ<as koosneb kolmest' harvemini
kahest, neljast või viiest viljalehest.
3. perekond vesikatk
Fl. Bor.-Amer.

-

Eįodeal Michx.

I : 20. t803.

Enamasti kahekojalised taimed. Lehed väikesed, (2:) 3-, harva kuni
oied ühesugulised, harvemini mõler{iasugulised, kandelehega. Õiekate kaheli. Tolmukaid 3-9, lühikeste tolmukaniitidega või
ilma. Emakas kolme vaba kaelaga. seemnealgmeid kolm kuni palju.
Perekond, mille esindajad on pärit Ameerika paras-'ja'troopikavöötmesi' hõlmab viis liiki. Neist üks liik
vįsikatk (E. cānadensis
- kanada
Michx.) on kohati laialt levinud ka teistes
maailmajagudes, eriti Euroopas. Mõnikord on Lääne-Euroopast ja Nõukoguae iliaust leitud veel
teist vesikatku liiki (Ę. densa Planch.), mida .ug"1i kasvatatakse akvaāriu6_kaupa männastes'

mides.

Eįodea' canadensįs 2 Michx. Fl. Bor.-Amer.
I : 20. lB03; Fedtsch. in Fl.- URSS r : 29s.1934; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.:Eur. ed.2' .l :227. lg35, Heįodea; Glück in Pasch. Süsswasser-Fl.
Mitteleur. 15 : ll2. 1936; Birkm. in Latv. fl. I : l2B. 1953; Juz. in or. .rleHIrHrp. o6.rr. l :89. 1955; Pip. in Liet. fl.2: lļ0. t963.
cana- Anacharįs
densįs (Michx.) Planch. in Ann. Mag. Nat. HiŠt.2 (l) :86.
lB4B; Schmalh.
o.rr. Cp. u Įoxu. Pocc. 2 : 443. 1897; Juz' in on. yPCP 2 : 59. 1940.

1. Kanada vesikatk

3"noĀeg KaHaĀcKaf' BoĀflHaff 3apa3a. (12. joon., b)

-

9ļ' Veesiseste, 50-l50 cm pikkuste harunenud vartega taimed. Lehed
5-l0mmpikad. ja2-3 mm laiad, piklikmunajad kuni lineaalsüstjad, teritunud tipuga, nõrgalt peensaagja Servaga' 3_, harva 2-, 4- võĪ 5-kaupa
männastes. Õitsevāid taimi leitakse meil suhteliselt harva. Õied ühesuģulised, kahelõhese kandelehe kaenlas. Mõlemasuguliste õitega taimi on seni

l
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_ soo-, soos kasvav.
kaņada, Ķanadas kasvav.

Kreekakeelsest sõnast heĮodes

2 canadensįs (lad. k.)

_

leitud ainult Põhja-Ameerikas, kus domineerivad isastaimed. Euroopas ofl
leitud peamiselt emastaimi, isaseksemplare aga ainult üksikjuhtudel.
Ernasõied on väikesed, üksikult ülemiste varrelehtede kaenlas; neil on pikk
niitjas õieputk, mida võib ekslikult pidada õieraoks; õitsemisajal ulaiuvad
õied veepinnale. Õiekate koosneb kolmest väljastpoolt punakasrohelisest
tupplehest ja kol.mest roosakasvalgest ümardunud tipuga kroonlehest. Staminoode kaks või kolm. Emakasuudmeid kolm, sigimik piklik, 3-20 Seem'
nealgmega. Isasõied raolised või peaaegu faotud, ilma pika õieputketa,
üksikult' harva kolmekaupa. Isasõites tolmukaid 3-9; tolmukottide avanemisel õied irduvad taime küljest või õieraag pikeneb, kuni õied ulatuvad
veepinnale, kus toimub tolmlemine. Paljuneb peamiselt vegetatiivselt.
Õitseb juunist augustini.
Esimesed teated kanada vesikatku esinemisest Eestis pärinevad l905.
aastast (Spohr, l930). Käesoleval ajal esineb ta peaaegu kogu mandriosas
nii seisvas kui ka voolavas vees. Massilisemalt on ta levinud Ida- ja I(aguEesti eutroofsetes järvedes, läänesaarte järvedes aga.pole teda seni tähel_
datud.

Üldlevik. Selle taime kodumaal<s on Põhja-Ameerika. Euroopas avastati kanada vesikatk Iirimaal ja Šotimaal aastail 1836-l842; botaanika.
aedade kaudu levis ta sealt väga kiiresti kogu Euroopasse. Juba lB80. aas'
taks oli kanada vesikatk vallutanud kogu Ķesk-Euroopa. Sisse viidud ka
Lääne- ja Ida-Siberisse, Põhja-Aafrįkasse ja Austraaliasse.
Majanduslik tähtsus. Kõrge söödaväärtusega. Värskelt söövad kanäda
vesikaiku kariloomad, Sead, veelinnud. Sileerub hästi. Sobiv väetiseks.,,.

4. sugukond rabakalised.

Scheuchzerįaceqe
Syst. orb. veg. 28.

Rudolphi'

1830.

Mitmeaastased rabataimed. Lehed lineaalsed, keelekesega, alusel vart
įäheseõieline tipmine kobar. Õied väikesed,
ümbritseva tupega. oisik
aktinomorfsed, mõlemasugulised, kandelehtedega. Õiekate lihtne, koosneb
kuuest vabast enam-vähęm ühesugusest segmendist, mis asetsevad kahe
ringina. Tolmukaid enāmasti kuus, vabad; tolmuterad kahekaupa. Emak_
kond apokarpne, enamasti kolmest, harvemini rohkemast viljalehest, mis
on ainult alusel lühikeses ulatuses liitunud. Sigimik ülemine, emakasuud'
med viljalehtede tippudes istuvad. Igal viljalehel kaks või mitu basaalset
anatroopset seemnealget. Tuultoimlejad proterogüünsed taimed. Vili --_
kogu-kukkurvili.
Monoiüüpne sugukond, mis sisaldab põhjapoolkera parasvööiines levinud ühe perekonna üheainsa liigiga.
Rabakalised põlvnevad sugukonnast Aļįsmataceae. A. Tahtadžjani
jäigi, kelle käsituses on seltside piirid kitsamad, kuuluvad rabakalised
se|tsi PotamogetonaĮes. Sageli on rabakalisi. käsitletud koos Sųgukonnaga
Juncaginaceae vümase nime all.

I

Koostanud L. Viljasoo.
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l. pefekond rabakas

_

Sp. pt. 388.

Scheuchzerįa| L,
1758.

roomav' sõlmiline, ümbritsetud luitunud lehetuppedega.
Vars
'.
püstine,
vähe
'.Bi.oo, harunenud, sõlmiline, lehistunud. Lehed asetsevad vaheldu_
valt, on nõrgalt soonilised ja nüri tipuga, milles on omapärane
veelõhe.
Õisik väga hõre, enamasti viie õiega,_uūtub lehtedest tite.
oiea 4-5 mm
läbimõõdus, perigoonilehed- piklikmunajad, teritunud
iįrgu. Viljalehti
harilikuļt kolm, asetsevad harali. osaviliad veidi viltuseit
munajad, kuni
7,mm pikad, ühe või kahe seemnega.

l. Rabakas * Scheuchzerįa paĮustrįs2 L. Sp. Pl. 33B. l753; Wied.
et web' Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curr. r95. lg52;
Led. Fr. Ross.
4:37. lB53;Schmalh. o.rr. Cp. r.r ĪoNH. Pocc.2 : 53l. lB97; Äsch.
.'G.;;;;.
Synops. l : 375.lB97; Fedtsch. in Fl. URSS l : 27B.lgil;
š;;;..";'ü;,;
Īllustr. Fl. Mitt'-Eur. ed.2. t:2|2.1935; Juz. in @l. yPC'P
2:48.lg40 et
g4. tg55; Garen. in Latv.
JleuuHrp.
o6n.
|
:
fr.
r : t2l. l95B; purv.
1n 9n'
in Liet. fl.2:9I. 1993. _ Illeüxųepr.rr 6o'ņoruag. (13. joon.)
ų. Risoom 10_30 (50) cm piĻk, horisontaalselt roomavas
osas kaetu_d liihikeste kilejate 1abat'a tupįeaeįr, tõusvas
osas (varre alusel) tihedalt ümbritsetud vanade luitunud 1a Īaikivate lehetuppĮdega,
mis lõpevad
(40) cm pikkuste surnud labadega. vars prirtin., ī0-30
ļ0-30
(+õ) cm
kõrge, sõlmevahedes veidi võnkjalt lraarāuv. Vrrrįlehti
kolm voi.neli, alu_
2' 7 (9) cm pikkuste vart ümbritsevate puhetunud tūp;āĮ;. il;?"!
labad lihakad (murulauku meenutavad), t-'3 mm laiad,'i.rį*i..a
į*i
20 cm pikad, ülemised lühemad, peali nõrgalt kiitsilised,
tipus ahenevad
sujuvalt ning lõpevad omapärase, lusikataõliselt õõnsa lähuga,
mis kujutab endast veelõhet ehk hüdatoodi' Keeleke kilejas, l-3 mm pikk,
nüri
tipuga. Õisik -- kobar, õisi 3-6, enamasti 5, õieraod püstised,.
0,5-3 cm
pikkused' Kahe alumise õie kandelehed 7,5-- 7 cm pikaā,
]įķetaolised, üle_
mised kilejad, į-5 mm pikad, teritunud tipuga. bi.d'kottrķr..āūĮii."ā,
2-3 mm pikkuste veidi lihakate, käändurra tiprg, perigoonilehtedega,
mis varisevad viljumisajaI. Tolmukaid harilikuli ķ"ur., toī.ukapead
i3,5 mm pikad, kollased, veidi pikematel peenikestel
tolmukaniitidel. vilja_
lehed valminult kõhrjad. Emakasuudmed näsaja Ialguna
viljalehtecte
tipus. Vili _ pruunikasroheline, kolmest puhetunud osāst koosnįv
kogu_
vili- osaviljad (l-) 2-seemnerised, pakatuvad kaheks poormeks. seeme
keskmiselt 3,5_4 (5) mm pikk, ovāalne, heleprurn, .il.,
nõrgalt läikiv,
vees ujuv.
juunis ja juulis, viljad valmivad augustis.
-Õitseb
Kasvab happelises keskkonnas: rabaälvestčs, õõtskamaral, enam_vähem püsivalt vesistes iurbasambl a (Sphagnum moįĮuscum,
S' baltīcum)
'' I

Zfirichi professorite Johann Scheuchzeri (l684-l738, kõrreliste
tundja)

ja

ta

venna Johann Jakob Scheuchzeü (1672_1733, teose <Herbarium
diluvianum>, ļ709, koos.
taja) auks antud nimi.
2 paĮustris (lad. k.) _ Soo-, soos kasvav.
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c

ü

a

Ž
į3. joon. Rabakas (Scheuchzeria paĮustris): a _ taime üldkuju, & _ viljunud õisik, c
õis, d _ vili, e : lehe ristlõige. (orig.; lehe ristlõige L. Viljasoo)

:

kogumikes. Kõrgematest taimedest on kaaslasliikideks Carex Įimosa, Rhan'
chospora alba, Eriophorurrl aaginatum, Drosera rotundifoĮia, D'' angĮica,
harvemini kääbuspõõsad nagu oxgcoccus'palustris, Andromeda potifoĮia.
Harva kasvab ta tihedamalt kamardunud rabaservades rabavete valgala'
del. Eestis võih teda kohata enamikus suurematest rabadest, kuid mitte
väga sageli. Turbaproovidesi selgub, et seda omapärast rabataime on meil
varem esinenud märksa rohkem ja suuremate kogumikkudena. Viimasel
ajal on rab_ade kuivendamine tema ļevikut tugevasti pidurdanud.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas esineb rabakas alates.Kar'
jala-Lapi ja Dvina-Petšora valdkonnast kuni Üļem_, Kesk- ja Taga_Volga
alani, kaasa arvatud Baļti liiduvabariigid. Neist aladest lõuna pool
on rabaka üksikleide Doni jõe keskjooksul ja Kaukaasia ļääneosas. LääneSiberis on ta levinud obi jõe kesk- ja ülemjooksul, sealhulgas Altai piirkonnas, Ida-Siberis Jenissei ülemjooksul ning osaareaalidena Leena-Kolõma
ja Angara-Sajaanide valdkonnas ning Daurias. Kaug_Įdas kasvab ta
Amuuri jõgikonnas ja Sahhalini saarel, üksikleide on Kamtšatkal. V.äljaspool Nõukogude Liitu levinud Skandinaaviamaades ja mujal Euroopas kuni
Vahemeremaadeni. Arktilisiel aladel on teda viimasel ajal täheldaiud
Põhja_Rootsis ja Lapimaal. H' Meuseli järgi puudub rabakas ltaalias, Hispaanias ja Portugalis. Üksikleide on Prantsusmaa kaguosas, Šveitsis ja
Šotimaā põhjaosas.

5. sugukond õisluhalised

- IX'Įuncaginaceae
ļ808.

Rich.

t

Dėmonstr. bot.

Püsikud või üheaastased soo- ja veetaimed. Risoom lühike, mõnikord
moodustab mugulaid. Vars harunemata või vähe harunenud. Lehed enamasti juurmised, lineaalsed, alusel tupjalt vart ümbriisevad. Õisik - tipmine tähk või kobar. Õied väiļ<esed, kandelehtedeta, ühe- või mõlemasugulised, aktinomorfsed, harvemini. veidi sügonrorfsed, kolmetised, mõnedcl
Ameerika mandril kasvavatel liikidel ka l<ahetised või neljatised. Perigoon
koosneb kuuest vabast segmendist,'mis asetsevad kahe ringina, hafva
kolmest segmendist ühe ringina. Tolmukaid kuus, harva neli, väga lühikeste tolmukaniitidega või istuvad. Günetseum koosneb enamasti kuuest
(nendest mõnikord kolm steriilset), harvemini neljast viljalehest; viljalehed on vabad või enam_vähem liitunud. Sigimik ülemine; emakasuudmed
vabad, istuvad või lühikesel kaelal. Igas viljalehes areneb üks basaalne
anatroopne seemnealge. Tuultolmlejad proterogüünsed taimed. Vili jaguvili või koguvili; osaviljad mõnikord jätketega.
Sugukond hõlmab neli perekonda 17 liigiga, mis on hajusalt levinud
kõigis maailmajagudes paras_ ja külmvöötmes, kuid valdavalt lõunapoolkeral. Euroopas ja Nõukogude Liidus esineb vaid üks perekond.
Võrdlemisi primitiivne sugukond, millest peale Scheuchzerįaceae on

I
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Koostanud L. Viljasoo.

'

eraldatud veel teine monotüüpne sugukond - LįĮaeaceae, rnĮs on levinud
Ameerika mandril.
Õisluhaliste majanduslik tähtsus on üsna tagasihoidlik. osa neist on
kõlblikud sööda-, harvernini toidutaimedena.

l. perekond õisļuht

-

Sp. Pl. 338.

TrigĮochįn1 L'
1753.

Enamasti lühikese risoomi ja ühekülgselt asetsävate narmasjuurtega
jämemitmeaastased rohttaimed. Vars alusel lehetuppedega ümbritsetud ja
lehe_
silinderjaks
poole
ulatuses
nenud. Lehed keelekesega, püstised, kuni
ilm.e'
väikesed,
iupeks kujunenud. Õisik - lehtedest üleulatuv kobar. Õied
tuā, õiekatte segmendid varisevad pärast õitsemist või säilivad noortel viljadel. Tolmukaid kuus, vahel mõni neist vähe arenenud. Tolmukapead istu_
vad, asetsevad õiepõhjal madalates lohukestes, mistõttu perigooni segmendid paiknevad neiļt veidi kõrgemal. Viljalehed kas kõik fertiilsed ühe
seemnealgmega või fertiilsed ja steriilsed (sisemised) vahelduvalt, meie
liikideĮ tāgu*utatuses üksteisõga liitunud. Vili - osaviljadest koosnev
jaguvili.
- Perekonnas on t2 liiki, millest kaks on levinud Euraasia parasvöötmes
ja arktilistel aladel ning kaks Vahemeremaades. Kõik teised liigid kasva'
Ļad Austraalias, kus nende hulgas esineb ka üheaästasi taimi.

tihe. Keeleke kuni 5 mm pikk. Emakasuudmeid kuus. Vili muna_
jas, kuue osaviijaga. Mererannas kasvavad taimed
l. Rand-õisluht - Triglochįn marįtįmum L'
Õisik hõre. Keeleke ļ-l,5 mm pikk. Emakasuudmeid kolm. Viįi tõlvjas, kolme osaviljaga. soos ja soostunud aladel kasvavad taimed
2' Soo_õisluht Trigtochin paĮustre L'

l. ' Õisik
'

l. sektsiJon HexagĮochin

Drimort.

-

Fl' Belg. l4l.

lehte seemnealgmetega.

|827'

-

Kuus vilja-

l.

TrigĮochįn marįįįmum2 L. Sp. Pl. 339. l753; V/ied.
Rand-õisluht
Esth-, Liv- u. curl. 196. 1852; Led. Fl. Ross.
phan.
Gew.
et web. Beschr.
4 : 35. tB53; Schmalh. O.n. cp. v loxn. Pocc. 2 :531. lB97; Asch. et Graebn.
synops. t :376. lB97; Fedtsch. in Fl. URSS I :278;. 1934; Suess. in Hegi,
Įilustį, Fl. Mitt.-Eur. ed.2. | :214. 1935; Juz. in O"n. yPCP 2 : 47. |940
et in <D;r. JlennHrp. o6n. t : 83. 1955; Galen. in Latv. fl. I : 120 1953; Purv.
in Liet. fl.2:89. Į969' - TpuocrpeuulĪK npHMopcxnür. (l4. joon., a-d)
9Į. Risoom foomav' rohkete vanade õlgjaie lehetuppedega ümbritsetud, kuni l0 cm pikk, võrdlemisi jäme, viltuselt tõusev, arvukate nöõrjate

į

Kreekakeelsetest sõnadesļ lris või įreįs - ko|m,
järgi.
vilja
? marįtįmum (lad. k.) mereäärne, meri-, mere'.

gĮochis.- tipp;

kolmetipmelise
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&

9

b

f

q

h

c

Ą

a

d

e

a
üldkuju, b _ õis, c
- taime taime
- vili,
soo_õisluht (TrigĮochin paĮustre): e
üldķuju, f _ viljunud
- lehe-ristlõige;
õisik, g _ õis, į _ vili kinniselt ja pakatunult, i _. lehe ristlõige. (orig.; -õied Hegi
14. joon. Rand-õisluht (TrigĮochin ftļarįtįnxum):

d

järgi, lehe ristlõiked L. Viljasoo)

Taim 10_ģ0 cm kõrge' vars kuni 4 rrtrrt
läbimõõdus, püstine, ruljas, alusel sageli vanade lehetuppede tõttu jäme_

vähea1enenud narmasjuurtega.

nenud. Lehed koondunud varre alusele, lineaalsed, naaskeljad, kuni 40 cm
pikad ja 2-3 mm 1aiad, poolsilinderjad, nõrgalt vaolįsed. Lehetuped l10 cm pikad, sageli purpurpunakad või lillaļ<ad, kileja servaga. Keeleke
3 4 (5) mm pikk, kilejas, tömp. Õisik tihe, 10-30 (40) cm pikk, kuni
mõnesaja õiega, enamasti ilma tipmise õieta, pärast õitsemist pikeneb veidi.
Õieraod 1-4 mm pikad, püstiselt harali. Perigoonilehed 2-2,5 mm pikad,
rohelised, ülaosas punal<ad, servades valkjad, välimise ringi kolm lehte
Iaimunajad, seesmised kitsamad; kõik varisevad pärast õitsemist. Tolmu_
kapead l-l,3 mm pikad ja umbes niisama laiad või laiemad, kollased,
istuvad. Viljalehti kuus, kõik fertiilsed. Emakasuudmed näsajad, viljaleh_.
tede kaelataoliselt ahenenud tippudes. Vili (2) 3-4 (6) mm pikk ja kuni,
2 mm läbimõõdus, piklik-ovaalne, harvemini peaaegu kerajas, kuue tahuga,
tipu lähedal.sisse nöördunud. osavili pruunikas või kollakasroheline, piklik, kolmetahuline, käändunud tipuga, seljal madal vagu.
Õitseb maist augustini, viljad valmivad juulist septembrini.
Kasvab niiskel ja vesisel sooldunud pinnasel. Eestis võrdlemisi sage,
levinud peaaegu eranditult mererannal tuderloaniitudel ja rannakivide
vahel, harva märjal rannaliival ja klibul.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal - arktilistest rajoo'
nidest kuni Musta mere äärsete aladeni ja Kaukaasias; Dnepri ülemjooksu
piirkonnast ei ole leitud. Siberis puudub arktilistel aladel, kasvab peamiselt keskmistel laiuskraadidel, kaasa arvatud Altai piirkond, puudub aga
umbes 5O-ndast põhjalaiuskraadist lõuna pool kõrbes ja mägistel aladel.
Ķaug,Idas levinucį peamiselt kaguosas. Väljaspool Nõul<ogude Liitu kõikjal Euroopas, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias, Mongoolia RV-s,' Põhja- ja
Lõuna-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Taime noori lehii kasutatakse Põhjamere rannikül mõnel pool aedviljana nagu spinatit. Keetmisel eritavad kõik õisluha
liigid kloori meenutavat omapärast vastiklääget lõhna. Ķarjamaarohuna
söövad kariloomad teda meelsasti' Rand--õisluha tulrka kasutati varem seebi
keetmiseks, sest talm sisaldab rohkesti soodat.
Varieerub üldiselt vähe. Peaļe tüüpvormi on Eestist ļeitud:
Ī. saįįnurn (Wallr.) Asch. et Graebn. Synops. l :377.lB97 (TrigĮochin
risoom väga lühike, muguljalt
saįįna Wallr' in Linnaea 14 :567' 1840)
jäme, tihedalt ümbritsetud lehetuppedega; kasvab mererannal kuivematel
sooldunud kohtadel; võrdlemisi sage.
I

2. sektsioon TrigĮochin'

-

Kolm viljalehte seemnealgmetega.

Soo-õisluht _ TrĮgtocLlin paĮustre| L' Sp. Pl. 33B. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 196. 1852; Lecl. Fl. Ross.

2.
I

paĮustre (lad. k.)

_

soo-' soos kasvav
45,

4':35. 1853; Šchmalh. Õn. Cp. n lt)xH. Pocc.2 :530. 1897; Asch. et Graebn:
Synops. I :377.1897; Fedtsch. in Fl. URSS t :277.1934; Suess. in Hegi,
Īlļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l : 2|4.1953; Juz. in @;r. yPCP. 2 : 46.1940 et
in <D.rr..IleHrruņp. o6.rr. l : 83. 1955; Galen. in Latv. fl. l : l20. 1953; Purv. in
Liet. fļ.2:90. 1963.
TpuocrpeuHuķ 6o.norgķIü. (14. joon', e-i)
9ļ. Risoom jäme,- lühike, peente harunenud narmasjuurtega. Suve teisel poolel arenevad peened niitjad, kuni l0 cm pikkused risoomivõsundid,
millel on hõredalt soomusjaid moodustisi; risoomivõsundite tipus arenevacļ
umbes l cm pikkused ja 4-6_mm läbimõõduga talvitumispungad, mis
funktsioneerivad ka leviņisorganitena. Taim on l0-40 (75) cm kõrge.
Vars püstine, tuhmroheline, l-2 mm ļäbimõõdus, alusel rohketc vanade
lehetuppede tõttu jämenenud, aļumises osas sageli lillakas.. Lehed juur_
mised, kuni 30 (40) cm pikad ja l_2 (3) mm läbimõõdus, alusel poolsilin_
derjad ja kuni l-l0 cm pikkuse tupega, ülaosas silinderjad või veicli lapi_
kud, nõrgalt vaolised. Keeleke |-2 mm pikk, kilejas. Õisik hõre, 10-40
(B0) õiega, hõlmab kuni l/2, harva 3/4 taime pikkusest; tipmine õis olemas.-Õieraod 0,5-l mm, viljumisajal 3_5 mm pikad, peenikesed, veicli
lapikud. oied ilmetud, väikesed. Perigoonilehti kuus, välimised ovaalsed
või laimunajad, 2-3 mm pikad, kolļakasrohelised, servades.valkjad, iipu_
osas sageli purpurpunased, seesmised kitsamad, püsivad peaaegu viljade
valmimiseni. Tolmukatest kolm steriilsed ja kolm fertiilsed, tolmukapead
umbes l mm läbimõõdus, kollased, istuvad. Fertiilseid viljalehti kolm,
üksteisega liitunud, kinnitunud kolmekandilisele günofoorile. Emakasuuclmed näsajad, viljalehtede kaelataoliselt ahenenud tipus. Viljad 6-8 (9)
mm pikad, umbes l mm läbinrõõdus, õisiku teljele ligistunud, tõlvjad; osa_
viljad eralduvad valmides vilja aluselt vihmavarjutaoliselt haraļi. osavili
kitsas, kolmetahuline, tuhmroheline või pruunikas.
Õitseb juunist augustini, viljad valmivad augustist sügiseni.
Kasvab vesistel, soostunud ja soistel niitudel, veekogude kallastel,
harvemini mererannaļ ja soolakualadel. Eestis sage.
Üldlevik. Esineb põhjapoolkera arktilistel, parasvöötme_ ja subtroopilistel aladel. Nõukogude Liiduš kõikides rajoonides. Välis-Euroopas kõik_
jal; Kagu-Aasias ning Põhja.Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Kariloomad söövad soo-õisluhta meelsasti. Mõnel ņaal antakse ta vilju söödajahu hulka seqatuna koduhanedele ja -par_
tidele.

6. sugukond penikeelelised

-

Potrmogetonaceae Dumort.l

Anal. fam. 59, 61.

1829.

' Mitmeaastased (roomava risoomiga) või funktsionaalselt üheaastased
(risoomita, talipungadena talvituvad) veetaimed. Lehed varreļ kahes reas,
lihtsad, terve või peenehambalise servaga, rootsuga või rootsuta, vaheldul
46
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vad või peaaegu Västakud,. kaenla-abiiehega või Įupega, milles on kaks'
väikest soomust. Väikesed mõlemasuguļised aktinomorfsed raotud õied
männastena (harva üksikult) koondunud raolisteks tähkadeks. oiekate
koosneb neljast tupplehetaolisest segmendist, mille fülogeneetilise päritolu
kohta puudub seni ühtne seisukoht. ļ Tolmukaid neli, koosnevad kahest õiekatte segmentidele kinnitunud tolmukotist, tolmuterad kerajad või veidi
ovaalsed. Emakaid tavaliselt neli (mõnikord osa .redutseerunud), sigimik
ülemine, ühest viljalehest, ühe rippuva anatroopse seemnealgmega. Kogr_
vili koosneb kuni neljast osapähklikesest.
Sugukonda kuulub kaks perekonda: Potamogeton L. umbes g0 liigiga,
mis on levinud peaaegu üle kogu maakera, levila raskuspunkt parasvöötme
magevetes, ja Groenlandia Gay, mille ainus liik on levinud Kesk: ja LõunaEuroopas, Edela-Aasias ning Põhja-Aafrikas.
Penikeelelised on arenenud õisluhaļiste (Į u ncaLg inaceae) sugukonnast
ning omakorda andnud aluse väga lähedastele sugukondadele
- heinmudalistele ja haneheinalistele.

l.

perekond penikeel
Sp.

Pl.

-

Potamogetonz L.

126. t753.

Mitmeaastased, veekogu põhjas horisontaaiselt roomava, enamasti
ohtraļt haruneva risoomiga või risoomita (sel juhul funktsionaalselt ühe_
aastased) veetaimed. Vais ruljas või lapik, enamasti harunenud (mõnel
liigil mitmekordselt). Lehed kahes reas, rootsuga või rootsuta, vahelduvad,
ainrilt kaks õisiku ees olevat (nn. involul<raalset) lehte on näivalt vasta_
kud. Lehelaba kuju varieerub harjasjast või kitsaļļineaalsest elliptilise või
laimunajani; mõnedel liikidel esinevad' ujulehed. Leheserv terve või peen_
saagjas (enamasti mikroskoopiliste hambakestega). Lehed rööp_ või kaarroodsed, pikiroode kolm kuni palju (üle 30). Keskrood (mõnedel liikidel
ka tugev.amad külgrood)" õhukambrite (lakuunide) ridadega, mis mõni_
kord on läbipaistva palistusena kahel pool keskroodu nähtavad. Lehe kin_
nitumiskohal kilejas või rohtjas kaenla_abileht, mis noorena torujalt vart
ümbritseb, või leheļaba läheb alusel üle ļ<eelekesega tupeks. Lehtede roo_
dumus ning abilehe vģi tupe ehitus on liikide määramisel olulise tähtsu_
sega tunnused. oied mõlemasugulised;. raotud, väikesed, rohelised või
pruunikad, enamasti paarikaupa koondunud hõredamateks või tihedamateks raolisteks tähkõisikuteks, mis õitsemisajaks sirutuvad veest välja,
hiljem aga tõmbuvad vette tagasi. Õiekate koosneb neljast tupplehe taoli_
sest segmendist. Tolmukaid. neli, emakaid tavaliselt samuti neli; lühikese
jämeda kaela ja lameda näsalise suudmega. Risttolmlejad taimed, kuid
ka isetblmlemist peetakse võimalikuks. Vili mõne millimeetri pikkune, pool-

l

Penikeeleļiste õiekatte segmente käsitavad paljud botaanikud tolmukottide konnek_
<õiteks> redutseerunud neljaõielisie osaõisi_

tiivide laienenud jätketena, viimasel aja! ka
kute kandelehtedena.
' Kreekakeelsetest sõnadest potamos

-

jõgi, geiton

_

naaber, lähedane.
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kerajas või tnunajas, külgedelt enam või vähem kokku surutud, nokake_
sega, seljal enamasti andruta, vahel andruga, sageli vaid kuivamisel esiletulevate ebaandrutega.
Talvituvad kas nooremad risoomiosad või võsudel tekkinud talipungad (turioonid). Viimased kujunevad eeskätt liikidel, millel risoom on nõrgalt arenenud või puudub (sektsioon GraminifoĮii), ja kujutavad endast
võsu muundunud lühiharusid või harude tippe. Turioonid on ühtlasi ka
vegetatiivse paljunemise ja levimise vahendiks. Mõnel liigil võivad talvi_
tuda ka noored rohelised võsud.
'Ülekaalukalt mageveetaimed, aga on ka riimvett taluvaid liike. Eelis_
tavad keskmiselt või rohkesti mineraal- ja toiieaineid sisaldavaid (meso_
ja euiroofseid) ning mudase põhjaga vaikseid seisuveekogusid. Mõned
tugevasti juurduva ņitmeaastase risoomiga liigid kasvavad ka kõval liivaseļ või savisel põhjal lainetusega või vooluveekogudes. Seoses kasvutingimuste ja fenofaasiga võib liik välislaadilt tugevasti varieeruda. Seetõttu
on enamikul levinumatel liikideļ eristatud arvukalt vorme ja teisendeid,
mille seas on tihti raske orienteeruda. Paljud liigid annavad kergesti hübriide. Vormirohkuse ja hübridiseenumise tõttu on liikide äratundmine
sageli raske. Pealegi nõuavad paljud määramistunnused (lehtede roodumus, leheiipu kuju, leheserva hammastus, abilehtede või tupe ehitus jne.)
tihti optikariistade (luup, binokulaar) abi ning mõningaid praktilisi koge_
musi; Hübriidide määramisel tuleb mõnikord tugineda isegi varre, lehtede
ja abilehtede anatoomiale, mida on penikeele perekonnal hästi uuritud
ning'mis on tavaliselt ka liikide määramisel diagnostiliseļt väga väär:
tusliļt.
li
?enikeel on polümorfne perekond, mida on püütud mitmeti alarühmadeks jaotada. Ta sisaldab mõningaid kriitilisi, nähtavasti alles evolutsio_
neeruvaid liike, mistõttu perekonnas esineb. niihästi vormirikkaid kollek_
tiivliike kui ka nappide eristustunnustega, lähedastest liikidest raskesti
erisįatavaid liike. Perekonda arvatakse kuuluvat umbes 90 liiki (olenevalt
1iigi mahu käsitusest kõigub liikide arv eri autoritel 60 ja l50 vahel), mis
on levinud peaaegu kogu maakeral, kaasa arvatud arktilised tundraalad.
Nõukogude Liidus on konstateeritud ümmarguselt 40 liiki. Eestis kasvab
nendest l8 liiki, mis kuuluvad kahte alamperekonda
Potamogeton ja
lļį

CoĮeogeton

-

Perekonna tüüpliik on P. natans L.
Penikeelte majanduslik tähtsus on üldiselt väike. otseselt kasutab inija
mene neid vaid piiratud ulatuses
- eeskätt loomasöödana põlluväeti_
sena. Suurem on nendė kaudne tähtsus: penikeelte kogumikud on veekogus
kudemis- ja varjumiskohaks kaladele ning toidubaasiks mõnedele kalaliikidele ja paljudele väiksematele veeloomadele. Penikeelte vilju söövad meelsasti veelinnud.
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l.
_

Kõik lehed kitsaslineaalsed, niitjad või harjasjad .
Lehed teistsugused
elliptilised, süsijad, munajad

3.

_

-

sed

2.

_

või

2

lailineaal_

ll

Lehelaba läheb alusel üle torujalt vart ümbritsevaks tupeks, mille
ülaserval on ļ<eelel<e. Õisik katļ<endlik (õitemännased hiljemalt vilju_

misajaks üksteisest lahus)
Lehed tupeta, kileja kaenla-abilehega. Õisik ka viljumis ajaĮ
vähem tihe

3

enam5

Lehed terava, teritunud või ogatipuga, harjasjad (peavarrel vahel ļ<itsaslineaalsed). Koiķ tuped aluseni lõhestunud. Viljad suhteliselt suu_
red (4-5 rnm pikad), hele_ kuni punakaspruunid.' Enamasti rikkaļi_
kult harunevad taimed
22. Ķamm:penikeel
Potamogeton pectinatus L.

-

Lehed tömbi või ümara tipuga. Vähemalt mõned tuped lühemalt või
pikemalt toruks kol<kukasvanud servadega. Viljad väiļ<esed (kuni 3 mm

pikad)

4. Noored tuped peaaegu kogu pikkuses toruks

_

l

4
kor<r<ul<asvanud serva-

dega (hiljem enamasti ļõhenevad'ülalt alla). Niitjate, näiliselt üheroodsete, harva selgelt ļ<olnreroodsete lehtedega nradalakasvulised
(l0-20 cm, harva rohkem) puhmakesetaolised tainred. Õisik kolme
või nelja männasega. Viljumine rikkalik, viljad rohekasbeežid
20. Niitjas penikeel
- Potamogeton fiĮiformis Pers'
Tuped alaosas vaid mõne millimeetri ulatuses kokkukasvanud servadega. Labad kitsaslineaalsed, l-2 (3,S) mm laiad, (l) B (5) pikirooga. Meeiripikkused või pikemad, kogu varre ulatuses harunevad
steriilsed või alaarenenud viljadega taimed. Õisik 5-7 (B) männa_
sega

2t'

Meinshauseni penikeel

5. Lehed arvukate

-

Potamogeton

\

Meįnshausenįį Juz.

subepidermaalsete pikikiududega, näiIiselt paljurood_
sed. Vars väga lapik, kitsatiivaIine, peaaegu lehtede laiune
12. Lapik penikeel * Potamogeton compressus L.

Lehed 3 või 5 (7) pikirooga, ilma subepidermaalsete pikikiududeta.
Vars ruljas või mõõdukalt lapik, viimasel juhul lehtedest tunduvalt

6.

kitsam, tiivutu
Lehed väga kitsad' peaaegū harjasjad, vartega enam-vähem ühelaiused, näiliselt üheroodsed (kü1grood väga peenikesed, silmapaistmaiud,

l

Määramistabeli koostamisel on põhirõhk asetatud vegetatiivsetele įrrnnustele kui

käepärasematele. Pealegi on mitmete lähedaste ļiikide eristamisel generatiivsed osad (õisik,
õis, vili) diagnostiliselt vähem Väärįusļikud kui vegeiatiivsed osad.
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keskrood jäme, lehe ailküljel järsult eenduv), ilma läbipaistva lakuunipalisiuseta. Taim harilikult ohtralt harunev
l3. Juus-penikeel Potamogeton trįchoįdes Cham. et Schlechtend. fil.

_

7'

.

-

Lehed kitsaslineaalsed, varrest märgatavalt laiemad, enam-vähem
nähtavate. külgroodudega .
7
Lehed tavaliseļt viie hästi nähtava pikirooga (peavarrel vahel mõned
lehed osaliselt seitsmeroodsed, harudel mõnikord kolmeroodsed),
selge ogatipuga. Vars lapik. Abilehed enamasti tipust aluse suunas
kaheks harkjaks hõlmaks lõhestunud
l5. ogaterav penikeel PotamogeĮon Frjesjl Rupr.

-

kolme pikirooga (peavarre lehtedel laba alumises oSaS mõni- Lehed
peenikesi
kord
iisaroode). Abilehed terved
B
B. Lehtede keskrood lame, ääristatud läbipaistvate õhukambrite (lakuu_
nide) ridadega (luup!). Kahel pool lehe kinnitumiskohta varrel selge
kühmuke (mõnikord palja silmaga nähtav). Abilehtede servad aluseni

.

_
.

vabad

9

Lehtede keskrood allküljel eenduv, kompaktne, ilma'läbikumava lakuu_

nipalistuseta. Kühmukesed lehe kinnitumiskohal puuduvad või on
vaevu märgatavad. Abilehed pikemalt või ]ühemalt toiuks kokkukas_
vanud servadega
l0
9. Vähemalt peavarre ļehed 2-3 (4) mm laiad. Külgrood ļehe servaļe
märksa lähemal kui keskroole (umbes .l:2)' liituvad viimasega üsna
tipu lähedal. Vars lapik. Raag ļühike
pikkune või veidi pikem
- õisiku
(umbes I cm). Viljad suhteliselt suured
(3,5-4 mm pikad)
17. Tömbilehine penikeel
- Potamogeton obtusifoĮius Mert. et Koch
Kõik lehed alla 2 mm ļaiad. Külgrood liituvad keskrooga enamasti
- umbes
ühe lehelaiuse võrra või ,kaugemal tipust. Vars enam]vähem
ruljas. Raag õisikust (l,5) 2 korda või veel pikem. Viljad väikesed
(kuni 3 mm pikad)
l8. Muda-penikeel Potamogeton Berchįoįdji Fieb.

l0.

-

Vars lapik. Lehed pikalt ja peenelt teritunud nagu ei ühelgi teisel meie
kitsalehisel penikeeleliigil. Abilehed enamasti 1,2-2 cm pikad, tugevakiulised, allosas mõne millimeetri ulatuses toruks kokkukasvanud servadega

-

l

l.
.
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14. Punakas penikeel

-

Potamogeton rutįįus Wolfg.

Vars enam-vähem ruljas. Lehed tömbilt teravad või lühikeselt
nud ebaselgeks ogatipuks. Abilehed enamasti a|ļa ! cm pikad,

teritu_
peenekiulised, noofena vähemalt 2/3 ulatuses toruks kokkukasvanud serva_

dega (hiljem lõhestuvad sageli sügavamalt)
l6. Väike penikeel - Potamogeton pusiĮĮus L.
(l.) Lehed veesisesed, rootsutud, peaaegu ļailineaalsed, palja silmaga
nähtavalt peensaagja Servaga' äärtest harilikult käharalt kurdunud.
Vars lapik
19. Kähar penikeel ' Potamogeton crispus L.

-

Lehed teistsugused

-

Veesisesed lehed (vähemalt peavarre harudel) kitsa lintja või lineaalsüstja labaga. Ujulehtede roots liigeseta. Viljatud värr.ad .
l5
Veesisesed ļehed lintjad või tipu Suunas pisut laienevad. Abilehed kuni
5 (6) cm pikad, andruįeta
6. PoĮamogeton gramineu.s X P. natans

elliptiiised, süstjad või piklikud. Lehe_
- munajad, hambakestega.
erv terve või mikroskoopiliste
Vars ruīias .
12
t2. Veesisesed lehed redutseerunud labaga
rootsutaolised, lintjad või
rootsu tipul lineaalsüstja laiendiga, õitsenrisajaks
sageli juba hävi_
nud. Ujulehed alati olemas
lB
Veesisesed lehed normaalselt arenenud labaga, enanr või vähenr püsi_
- vad. Ujulehtedega
või ujulehtedeta taimecį
16
13. Ujulehed lühirootsuļised, kodaril<una ligistunud, Veesisesed lehed vä_
hesearvuļised, peaaegu kesļ<rooni redutseerunud labaga, ntõne senti_
meetri pikkused, jäigąd. Kängunud kasvuga steriilseā kuivavormid,
.mille lõplik määramine üksnes välistunnuste alusel on väga raske
(eristatakse anatoomiliste tunnuste põhjal)
4. Hein:penikeel
gramitleus L. või
- Potamogeton
l. Ujuv penikeel
Potamogeton ņatans L.
* Teistsugused taimed. Ujulehed harilikult enam_vähem laba pikkuse
või pikema rootsuga .
14
14. veesisesed lehed keskrooni,redutseerunud labaga, kuni 50 cm pikad.
Ujulehtede rootsu ülaosas !-2 cm pikku-ne, muust rootsust pisrrt pee_
nem ja värvuselt erinev (tavaliselt heledam) painduv <liigeņiirkoĻd>
potamogeton natans L.
l. Ujuv penikeel

-

l5.

-

l6.

Veesisesed lehed keskrooni redutseerunud labaga või tipul väikese
lineaalsüstja labaga (harude lehed mõnikord süstja ogatipulise 1aba_
ga). Abilehed kuni l0 (l2) cm pikad, allosas välisküljel sageli kahe
madala andruga
3. Potamogeion Įucen,s \ P. natans
Veesisesed lehed vähemaįt mõne sentimeetri pikkuse rootsuga, suured
(kuni 25 cm pikad), pikliksüstjad, pcenelt tįritunud (oga1Į) tipuga.
Tõelised ujulehed harilikult puuduvad, esinevad poolnahkjad üIemiāe_

kulehed

3. Potamogeton ļucens )( P. natans (vt. eelm.

aste)

Veesisesed lehed rootsutud või lühikeseks, mõne millimeetri pikl<useks
rootsuks ahenevad (vahel mõned peavarfe lehed laba redutseerumise
'tõttu
pikenenud rootsuga või rootsutaõlised)
17' Veesisesed lehed.lühemalt või p.ikemalt aheneva kiilja alusega, root_
sutud või lühirootsulised, elliptilised kuni pikliksüstjād .
lB
Vähemalt osa veesiseseid lehti ümara, nõrgalt südaja, pooleldi vart
- ümbritseva alusega, harilikult
enam-vähem munajad. Enamasti ujulehtedeta taimed
2l

-

5I

l8.

Veesisesed lehed ahenevad pikkamisi tömbiks või pisut tanujaks tipuks, istuvad, terveservalised. Abilehed hävivad varakult. Vars lihtne'
Õisilturaod pole jämenenud. Viljad läätsjalt lapikud, terava seljaga.
Ujulehed (võivad ka puududa) lühikese rootsuga (mitte iile 2ļe laba
pikkusest)
7' Alpi penikeel Potamogeton aĮpinus Balb.

-

'

-

ļ9.

Veesisesed lehed teravad, teritunud või ogatipulised, nencle servad
(vähemalt noorena) mil<roskoopiliste hambakestega (karedad). Abi_
lehed enam või vähem püsivad. Vars harunev. Õisikuraag jämenenud.
Viljad enam_vähem ümara seljaga
19
Veesisesed lehed kuni 0,8 cm (vooluvees vahel kuni l cm) laiad, teravad, ilma selge ogatiputa, istuvad (ülemised sageli lühirootsulised).
Ujulehed pikarootsulised (võivad ka puududa), mõõtmeilt ja arvuli
väga varieeruvad
4. Hein-penikeel
Potamogeton gramineus L.

-

Veesisesed lehed laiemad, enam_vähem ogatipulised

.

- Kõik lehed veesisesed, suured (peavarrel
20.
10-25 cm pikad ja 3-5 cm
laiad), selgelt rootsulised ja ogatipulised, enam_vähem lamec]ad. Abilehtede välisküljel kaks eenduvat andrūt
'

2.

*

2l'
-

Läik_penikeel

-

20

Potamogeton įucens L.

Lehed väiksemad (kuni 12 cm pikad ja2,5cm laiad), istuvad või ebaselge tiivulise rootsukesega (ülemised enamasti selgelt rootsulised),
sageli sirpjalt tagasi kooldunud. Abilehed madalamate või ebaseĮgete
andrutega. Moodustab tihti väheldasi õhul<esi ujulehti. Võib vifjuda
5 Potamogeton gramineus X P. lu"cens

Lehed tömbi (vahel tömbilt terava) kuni ümara tipuga. Õisikuraod
pole jämenenud
22
Lehed terava või ebaselgelt lühiogaja tipuga. Õisikuraod sageli veicli
jämenenud' Steriilsed või alaarenenud viljadega hübriidsed tai-

med

2z

22. Lehed tanujalt kokkutõmbunud tipuga, ümara, nõrgalt varreümbrise

'
-

alusega, väga kitsalt munajad, terveservalised. Vars võnkjas. Abilehed
püsivad kaua. oisikuraod l0-30 cm pikad või pikemad. Viljad suured
(5-6 mm pikad), terava andurja seljaga
B. Pikk penikeel
Potamogeton praeĮongus WulĪ'

-

Lehed lameda, tömbilt terava kuni ümara tipuga, südaja; peaaegu
varreümbrise alusega, lai- kūni piklikmunajad, mikroskoopiliselt hammastunud (kareda) servaga. Vars sirge või veidi võnkjas. Abilehed
kilejad, äärmiselt ebapüsivad. Õisikuraod harva üle 6 cm pikad. Viljad
keskmise Suurusega. (3-4 mm pikad) , i)mata või ebaselgelt andurja
selj a ga
9. Ķaelus_penikeel
Potamogeton perfoĮiatus L.

-
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23. Lehed kuni7 (l0) cm pikad ja l,5 (2) cm laiad. Ąbilehed kuni 2 (3) cm
pikad, andruteta, hävivad võrdļemisi kergesti. Ujulehtedeta või ühekahe õhukese ujulehega

-

l0.

Potamogeton gramineus

X P'

perfoĮiatus

Kõik lehed veesisesed, 6-l5 cm pikad ja 2-4 cm laiad. Abilehed kuni
5 cm pikad, allosas enamasti kahe madala andruga, võrdlemisi püsivad. Kõigis osades eelmisest robustsem
ll. Potamogeton ļucens \ P. perfoĮiatus

1. alamperekond Potamogeton.
- Lehed kas kõik veesisesed või üle_
mįsed ujulehed; laba kuju mitmesugune: lineaalne, süstjas, elliptiline, mu_
najas või peaaegu ümar. Õhukanalid ääristavad ainult keskroodu, vahel
ka mõnda pikiroodu. Lehed tupeta, nencįe kinnitumiskohal noorena valt
ümbritsev kaenla_abileht. Õisikuraag jäik, õisik ka pärast õiisemist enam
või vähem tihe (mitte katkendlik). Emakasuue väikeste papillidega. I(ro_
mosoomide arv 2n:26 või 52.
l. sektsioon Potamogeton. - Lehed veesisesed või ülemised veepinnal
ujuvad, rootsutud või rootsulised, pikliksüstjad kuni peaaegu ümarad,
mitte kunagi kõik lineaalsed (vahel osa lehti keskrooni redutseerunud labaga, näivalt kitsasļineaalsed), terve või mikroskoopiliselt peensaagja servaga, pungas servadest rullunud. Vars ruljas. Osaviljad vabad. Enamasti
püsiva risoomiga iaimed. Kromosoomide arv meil esinevatel liikidel 2n:52.

l. Ujuv penikeel - Potamogeton natans,L.Sp.Pl. 126. 1753; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, I-iv- u. Curl. 90. 1952; Led. Fl. Ross.
4:23. 1853; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : l9l. l9l6; Juz.
in Fl. URSS 1 : 255. 1934, in O.rr. VPCP 2 : 31. 1940 et in @,r. Ileuuurp,
o6"rr. I :76. 1955; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 1 : l85. lg35;
Birkm. in Latv. fl. 1 : l l0. 1953; Galiri. in Liet. Īl. 2 : 66. 1963.
- PĀecr
nnasarcųįĪü. (l5. ja l6' joon.)
9ļ. Risoom pikalt roomav, harunev. Vars ruljas, (0,3) 0,5-l,5 m pikk,
sügavas vees pikemgi, 2-3 mm jäme, esmasõisikuni ļihtne või ülaosas
mõne haruga. Veesisesed lehed redutseerunud labaga, kitsaslineaalsed,
rootŠutaolised, (l5) 20=35 (50) cm pikad ja (l) 2-3 mm laiad, tömbitipulised; ülemised vahel tipuosas õige yäikese lineaalsüstja kuni süstja
õhukese labaga (üleminek ujulehtedeks); õitsemisajaks veesisesed leheģ
harilikult kõdunevad. Ujulehed õisikuid moodustavatel taimedel alati ole_
mas, enamasti arvukad, pikarootsulised, kujunevad nii peavarre ülaosas
kui ka harudel; nende labad harilikult pruunika varjundiga, nahkjad, võrdlemisi suured, peavarrel (4) 7-10 (13) cm pikad ja (1,5) 3-4,5 (6) cm
laiad, harilikult munajad või elliptilised, harvemini süstjad (eeskätt vooluvees) või ovaalsed, alumised ülemistest sihvakamad. Laba alus ümardu_
nud, tavaliselt pisut südajas, kummalgi pool rootsu kinnitumiskohta voldi_
'|

nątans (lad. k.)

-

ujuv; ujulehtede järgi.
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a

,l

b
I
I

t
t

c

d
l5. joon. Ujuv penikeel (Potamogeton natans): a _ õitseva taime ülemine osa (Ī. natans),
_ osa varre ristlõikest, c _ vili külgvaates, d _ vili pealtvaates, e vilja ristlõige.

Ö

(orig.)

-

\

a

b

l6. joon. Ujuv penikeel (Potamogeton natans): a
- f' proĮilcus, õiįseva taime
Ī. rotundifoĮiuis, ujulehed. (orig.)
osa, b

-

ülemine

kesena ülespoole kurduvate hõlmadega, harvemini kiiljas (süstjatel
lehtedel); tipp tömbiļt teritunud kuni ümar, tömbi ogatipuga. Pikiroode laba
laiusest sõltuvalt (l l) 17_3l (33), eenduvad lehJ rtLt iiīj"t; põikrood
eba_
selged. Rootsud sitked, jäigad, ainult erandjuhtudel lühįmaā ktti 2lg
]aba
pikkusest, enamasti labaga enam-vähem riheįikkused või mõnevõrra,
vahel
tunduvalt (2-3 korda) pikemad (kuni 35 Įm); alumiste lehtede rootsttd
pikemad kui ülemistel, nii et labad jäävad enam_vähem ühte
tasapincla.
Rootsu ülaosas moodustub omapärane <liigesi> * t-2 cm pikkune muust
rootsust peenem ja värvuselt erinev paiūduv piirkond, mis lõpeb laba
ļ<innitumiskohaĮ väikese paksendiga ninģ võimaldab labal oma asendit rootsu
suhtes kergesti muuta (võtta sobivaim asencį veepinnal). Abilehed sitmr_
paistvalt pikad, (4) 6-12 (19) cm pikkused, rohiiad, jāigad, tugevakiuli_
sed, seljal kahe madala andruga, noorelt rohelised-(vahel
įruunika varjundiga), laiade heledate kileservadega, hiljem koltuvad, ptiĮlvad võrdlemisi
kaua. Õisikuraod enam-vähem varre jämedused, väljakujunenult 5-B
cm
pikad, erandjuhtudel (vooluvees) kuni l5 cm või isegi pikemad. Tähacl
1uļjad, tihedad, viljumisajaks (3) 4-5 (6) cm pikad; oīeķāte rohekas. Viļjad üsna suured, 4_,5 mm pikad ja 2,5-i mm 'korgĮd, oliivrohelised
kuni
rohekasbeežid; selg kumer, andruta (kuivānult ebāselge andruga)' mõhk
nõrgalt kumer, küljed kergelt lamendunud, nokk lühikį. Viljumine harili_
kult rikkalik, välja arvatud vooluvetes, kus õisikud tihti normaalselt ei
arene; viljade ujuvus on väga hea, nende puhkeperiood pikk. Talvituvad
risoomi nooremad osad ja noored võsud'
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joon. Ujuva penikeele (Potaxlogeton natans) leįukohad Eęstis.

Õitseb juuni algusest augustini, viljad valmivacį alates juuli esimesest

poolest.

Teiste meil esinevate ujulehtedega liikide hulgast kergesii äratuntav
rootsutaoliste veesiseste lehtede, liigesega ujulehtede ja pikkade jäikade
kilejaservaliste abilehtede järgi. Jõgedes tuleb arvestada hübriididõ esine_
mise võįmaļust.
Harilik jälvedes' tiiļ<ides, aeglase vooluga jõgedes, ļ<raavides (l7.
joon.). Soodsates kasvuļ<ohtades
väikestes madalates järvedes, Suufemate järvede tuulte eest ļ<aitstud -lahesoppides jne.
irlatus- moodustab
likke tihedalt veepinda katvaicl kogumikke. Vee omaduste
suhtes kõige lep1il<um penikeeļeliiļ<. Talub ajutist l<uiva1ejäämist ning võib pikemui
,.ģu
elusana püsida paljastunud niisl<el põhjamudal (näiteks allālastud järvedes).

Üldlevik. Levinud peaaegu kogu põhjapoolkeral, välja arvatud polaaralad; on harilikumaid penikeeleliike NSV Liidu Euroopr_o.u ja Lääne_
Euroopa par'asvöötmealadel; NSV Liidus kasvab ka Sūeris, Ķaug_Idas,
Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Esineb satrruti Edela-Aasias, Põhja-AĻeerikas jm.

Vastavalt laiale levilale ja kasvukohtade mitmekesisusele on liik külIaltki valieeluv. Peamiselt ujulehtede raba kuju, osalt ka rootsu suhtelise
pil<kuse ning muude tunnuste alusel on eraldatud hulk vorme ja teisendeid,
mille piirid on pahatihti siiski üsna cbakindlad. Iseloomulikumatest ja tuntumatest vormidest esinevad meil:
į
_
Ī. natans (15. joon., a)
ujulehtede laba piklil<munajas kuni munajaselliptiline (laiusest umbes 2 korda pikem), südaja 'alusĮga, kurrukestĮga
kahel pool rootsu kinnitumiskohta; roots enam-vähem labā pikkune; seiūveel<ogudes harilil<;

proĮixus Koch, Synops. fl. Germ. et Helv. ed, 2.775' lB44, p. proĮixus
(P. natans b' fĮuaiatiĮi.s Fries, Novit. fl. Suec. ed.2' 28. ls28) (lb.
;oon.,
a)
kõik ujulehed süstjad või munajassüstjad (laiusest umbeļ 3 įorda
või veel pikemad)' kiilja või ümardunud, vahel ebaselgelt südaja alusega;
rootsud ja varrelülid pikenenud; vooluvetes üsna sage;
f. pggmaeus Gaud. Fl. Helvet. I :466. l}2g,
B, pggmaea _ sarnaneb
eelnrise vormiga (käsitatalise ka selle allühikuna),'aga šellest kõikides osa_
des märksa väiksem: ujulehed umbes 5 crrt pikkuse ja kuni 2,5 cm laiuse
labaga, vars peenike, kuni l,5 mm jämedune; madalates, enamasti tugevasti mudastunud suhteliseļt toitainetevaestes seisuveekogudes esinev kää_
, busvorm; võrdlemisi harva;
' f' rotut'tdifoĮius Brėb. Fļ. Normand. ed. 3. 2B5. lB59, b' rotundifoĮius
(l6. joon., b)
ujulehtede laba (vähemalt ülemistel lehtedel) munajaq
- ļ<uni
kuni laimunajas,
l,5 (2) korda laiusest pikem, vahel peaaegu ümar,
alusel selgelt südajas, kurrukestega, tipul ümardunud; võrdlemisi harva
vaiksetes kergesti soojenevates seisuveekogudes;
Ī. terrestrįs J. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 33. l82l
- ujulehed lühirootsulised, kodarikuna ligistunud, veesisene osa kidur või
įeaaegu puudub;
Ī.
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veetaseme alanemise tagajärjel kuivalejäänud kasvukohtades kujunev ste_
riilne voņm; esineb võrdlemisi harva [märksa sagedam on väliseit temaga
väga sarnane hein.penikeele kuivavorm P. gramineus Ī. terrestrls (Schlech-

tend. fil.) Fries, milļest ta on varre anatoomia aluseļ kindlalt eristatav];
Ujuva penikeele (nagu teistegi penikeeleliiltide) vormid ei ole omāvahel kuigi selgesti piiritletavad, vaid on vastavalt kasvukohatingimusteĮe
seotud kõikvõimalike vaheasįmetega.
Ujuva penikeele värdadest esineb meie jõgedes P. įucens X P. natans
(vt. lk.63), P. gramineus \ P. natans (vt. lk. 75) ja P' aĮpinus
)( P' na-

tans.

2. Läik-penikeel Potamogeton į.ucens ' L. Sp. Pl. 126. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 91. lgb2; Led. Fl.
Ross.4:26. lB53; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl.55 (5) :233. t9t6; '
Juz. in Fl. URSS | :257.1934, in O,r. VpCp 2: BB. 1940 et in O;r. IIeHHHrp. o6n. I :77.1955; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.l : l9l,
1935; Birkm. in Latv. fl. l : l12. 1953; Galin. in Liet. Ī1.2 :72' |963. _
PĀecr 6.necraųutl. (l8., l9. ja 20. joon.)
9į. Risoom tüse, pikalt roomav. Vars jäme (3-4 mm), ruljas, (0,5)
t,5-4 (6) m pikk, allpool lihtne, ülemises oSaS enamasti harunev (õisikud
moodustuvad ainult involukraalsetel harudel). Koiķ lehed veesisesed. Peavarre lehed suured, (6) 10-20 (30) cm pitua 1, (2) 3-4,5 (5,S) cm
laiad, lühirootsulised, süstjad või kitsassüstjad, vahel elliptilised, peaaegu
piklikmunajad või äraspidimņajad, kollakas- või oliivrohįlised, õhukesJd,
poolläbipaistvad, läikivad, alātl pikema või lühema ogaiipuga, mõne millimeetri pikkusele rootsule laskuva kiilja alusega, lainja milĮroskoopiliseļt
peensaagja Servaga. Peėnikesi kaarjaid külgroode tävaliselt viis paari,
paiknevad leheserva pool järjest tihedamalt, kusjuirres keskelt teine paar
on teistest harilikult mõnevõrra tugevam; tihti lisandub keskroo ja lähima
külgroo (või järgmiste) vahele veel pikiroode. Põikrood viltused, harune_
vad, iseloomuliku tiheda paigutusega, jaotavad pikiroodude vaheļise lehe_
pinna rõhtsuunas väIjavenitatud rööpkülikuteks. Harudel lehed väiksemad
kui peavarrel, suhteliselt laiemad
või äraspidimunajad; eriti
- elliptilised
kitsassüstjate peavarrelehtedega taimedįl
ka harude leūed süstjäa. lilgi
iseärasuseks on peavarre lehtede läba kalduvus redutseeruda. Eriti mäi-.
gatav on See lehtede alusel ja tipus rootsu ja tipuoga pikenemise tõttu.
Mõnikord läheb redutseerumine nii kaugele, et säilib ainult keskrood. Esmajoones ilmneb see kaļduvus kõige aIuriristel, vahel ka ülemistel lehtedel.
Viimaste pikad ogatipud ulatuvad siis okastena veest välja. Abilehed suured, peavarrel (3) 4_B (ll) cm pikad, rohtjad, kõvad, tihedalt kiulised, '
kahe tiivulise selgmise andruga, mis eriti alaosas teravalt eenduvad, noorelt pruunikasrohelised, hiljem rohekaspruunid või pruunid, kaua püsivad.
Õisikute raod ülemistest varrelülidest märgatavalt tüsedamad, ülespoole
jämenevad, ülaosas 4_8 mm läbimõõdus,
įa; l-to cm pikad, harvä sil-

ļ
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l'ucens (lad. k')

_

läikiv, särav; läikivate lehtede järgi.

d

h

I
f

b

(Ī. lucens),
tB. joon. Läik-penikeel (Potamogeton Įucens): a - õitseva taime ülemine osa
kesk_
e
varre
rįsįlõikest,
_
d'_
osa
varre
_
alaosast,
abilehe
ristlõige
b
leheserv, c
-

silįndri ristlõige (liitumata ksüleemikanaliiega var'iant),
pealtvaates, h

_

f _ vili

vi|ja ristlõige. (orig.)

külgvaates,

g _ vili

l9.. joon. Läik-penikeel (Potamogeton Įucens):

t'

acumįnatus, noor taim.1 (orig.)

20. joon. Läik-penikeel (Potamogeton lucens): Ī. oaaĮifoĮius, noor tāim. (orig.)
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2l. joon. Läik_penikeele (Potamogeton Įucens) leiukolrad

Eestis.

matorkavalt pikenenud (kuni 20 cm, erandjuhtudel isegi kuni 50 cm). Tä_
had (2,5) 4-6 (B) cm pikad, ruljad, rohkeõielised, tihedad, õieļ<ate rohe_
, kas. Viljad võrillemisi suured, 4-4,5 mm pikad ja umbes 3 mm kõrged,
beežikas- või rohekaspruunid; selg iugevasti l<umer, kuivanult tömbi andruga; mõhu eesmine osa kumer, küljecl lamedavõitu; nokk väga lühike,
p.āu.g, tipmine. ÜletaĮve elab sügiseks varuaineid kogunud risoom koos
įrngr.truāiumis võsudega, vahel talvituvad ka lehekaenaldes l<ujunevad
puhkepungad.
Õitseb juuni lõpust augustini, viljad val.mivad alates juuli lõpust.
Määramisel võib raskusi tulla hübriidide puhul'
e.i..ū järvedes ja jõgedes, eeskäįt rikka1iįult toite- ja iriner'aelaineįd
sisaļdavates (eutroofsetes) vetes. Kohati; Ida-' ja l-õuna'Eesti tloreenntaastike veekogudes sa.ge, saartel haruldane (21. joon.)'
Į,rldleūkj'NSV tiidu Euroopa-osa keskvööndis sage, l<ohati harilik;
põhjas ulatub Karjala ANSV_sse ja Komi ANSV-sse, lõunas Musta ja Kasįia mereni; esineb Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk:Aasias. Vä.ljasįool NSV Liitu levinud Kesk- ja atlantilises Euroopas; Soomes üļetab
lõunas ulatub Vahėmeremaadesse (viited . esinemise ļ<ohta

įolaarjoone,
Aaftikās vajavad kontrollimist). Leidub ka Edelä-Aasias (Iraanini)
Sise-Aasias (Mongooliani)

1a

.

Põhiliselt lehe kuju, osait aga ka varre sõļmevahede ja õisikurao pi1<_
kuse alusel on eral.datud hulk Vorn-ļe ja tcisendeid (osa neist algsclt iseseis'
vate liikidena), mis sisuliseli kujutavad endast. kasvukoha-variatsioone
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ning Ön omavahel arvukate üleminekuiega seotud' lseloomulikumaist ja

tuntumaist vormidest esinevad meil:
Ī. lucens (lB. joon.)
- lehed süstjad kuni pikliksüstjad, lühikese ogatipuga, lühirootsulised; järvedes ja aeglase vooluga jõgedes sage;
'Ī. acumįnalas (Schum.) Fries, Novit. fl. Suec. 46. lBl6, a. macrophųĻ
ļus b. acumįnatus (P. acuminatum Schum. Enum. pl. Saell. t : 49. 1B0l)
(19. joon.)
- peavarre (vahel ka harude) lehed redutseerunud labaga,
,pikenenūd rootsu ja tipuogaga; järvedes küllaltki Sage; muundunud lehtede
arvus ja redutseerumisastmes võib leida (ka ühes ja sarhas veekogus, mõnikord isegi ühe ja sama risoomi eri võsude hulgas) kõiki üleminekuid nõrgalt redutseerunud lehtedega taimedeļt kuni taimedeni, millel kõik peavarre lehed on keskrooni taandarenenud; sageli on siinkäsitļetud Ī. acu'
mįnatus'e variatsioone vaadeldud ka eraldi vormidena var. actrmįnatus
(Schum.) Fries raames: f. acuminatus (s. str.)
lehed 1-1,5 cm pikkade
(Presl).
ogatippudega; f. cornutus
Fisch.
ogatipud 2-4 cm pikad; f.
peavarre lehed keskrooni redutseerucaudatus (Seidl ex Opiz) Fisch.
nud;

-

Ī. oaaĮifoĮius Mert. et Koch, Dėutschl. Fl..t : B49. lB23, a. oaaĮ.įfoį.įus
(var. nitens auct.) (20. joon.)
lehed (ka peavarrel) suhteliseļt lühikesed
(harilikult mitte palju üle l0 cm) ja'laiad
- elliptilised ku.ni ovaalsed või
äraspidimunajad,, tipul ümardunud või lühikese ogakesega; madalates seisuveekogudes, võrdlemisi harva;
Ī' exceĮsus Hagstr. in Neum. Sverig. Fl' 797.l90l .-- ülemised varrelüIid ja õisikuraod tugevasti välja veninud (raag kuni 30 cm pikk või
pikemgi); haruldane (üks leid möödunud sajandisi).
Annab teiste penikeeliega hübriide, milļest sagedaimad on P. gramineus )( P. įucens (vt. lk.73), P. lucens \ P. perfoLįatus (vt. lk.94)ja
P. lucėns )( P. natans (vt. lk. järgm. takson)' on leitud ka hübriidi P. aĻ
pinus \ P. įucens'

Mühlen in Korrespondenzbl.
3. Potamogeton įucens L. X P. natans L.
Nat. Ver. Riga 49 : l7l. 1906; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) :
23B. 1916; Juz'in Fl. URSS l:25B. 1934; Suess. in Hegi, Ilļustr' Fl..Mitt.Eur. ed. 2. t :203. 1935; Hyl. Nord. kärlväxtfl. l. :'l07. 1953; Galin. in Liet.

-

Īl'2':73.1963.
- P. \ fluitans Ęoth, tent. tl. Germ. | :7.2.l7B8, s. str.;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 90. 1852, p. p. ?;
Led. Fl. Ross. 4 : 24. 1853, p.p.?; Claph. in Claph. Tut. et Warb. Fl. Brit.
P.\steriĮis Hagstr. in Kgl.Sv'Vet. Akad. Handl.
Isl. ed.3. 1l93. l958.
55 (5) : 238, pro syn. (22. ja 23. joon.)
E. Risoom roomav. Vars 2-3 mm jäme, harilikuļt l-l,5 (2) m pikk,
harunev. Veesiseste ja ujulehtede arengumäär muutlik, lähenev kord ühele,
kord teisele vanemale. Võrdlemisi kauapüsivate suurte pikliksüstļate Ipikkus kuni 25 cm,laius kuni 2 (3) cml veesiseste lehtedega vormid sarnane'
vad lehtede roodumuse, pikalt teritunud, peaaėgu ogaja'tipu ja suj'uvalt
rootsuks aheneva a1use poolest läil<-penikeelega; tõelised ujulehed neil
harilikult puuduvad, esinevad vaid mõned poolnahkjad üleminekulehed
63

b

22. joon. Potamogeton Įucens )Ą P. natans: a
- ujulehtedega iaime üļdkuju enne õitse_
mist; D
osa vatre ristlõikest. (orig.)

-

j

23. joon. Potam'ogelon Įucens

5 ENSV

floora IX

)( P.

naįans: õįtseva ujulehtedeta taime üldkuju. (orig')

võsu tipus. Läik-penikeelest erinevąlt on värra ļehed suhteliselt pika rootsuga (tavaliselt 3_6 cm, vahel pikem), kusjuures pole välja ļiujunenucį
laba tipuosa Samaaegset redutseerumist, nagu See įsineb iait-pĮnikeete
pikarootsulistel lehtedel; leheserva hammastus on nõrk ning kaob įarakult.
Samuti on aĖilehed märksa pikemad kui läik-penikeelel (sagedamini B--l0 cm, mõnikord kuni t2 cm), selgmised andrud aga madaūmad (ujuva
penikeele mõju). Ujuvat penikeelt meenutavatel vormidel on arvukad
nor_
maalselt arenenud süstjad või süstjas-ellipti1ised ujulehed (laba pikl<us
enamasti B_ļ3 cm, laius 2-3 cm), tavaliselt aga. õhemad ja sihvaĮamad
kui nimetatud vanemliigil, teravatipulised ning pikemaļt või lühemalt rootsule ļaskuva kiilja alusega. Roots harilikult enām_vähem laba pikkune või
pikem, ilma ujuvale penikeelele iseroomuliku painduva liigespiirkonnata,
tihti labapoolses otsas laienev. Veesisesed lehõd plkarootsūlisįd, süstjate
vähearenenud labadega või peaaegu rootsutaolised, kuid tihti esineb nende
kaenlas üsna väikeste elliptiliste poolläbipaistvate lehekestega harukesi,
mis selgesti viitavad sugulusele läik-penlkĮelega. Abilehed (eiinevalt ujuvast penikeelest) vähemalt alumises oSaS madaļate andrutega (risilõikes
nähtavad, võimaldavad käsitletavaį hübriidi kindlalt eristada teistest ujuva
penikeele hübriididest), tumedamad (rohelised või pruunikad, ilma hele_
date kileservadeta). Sageli esinevad ühes ja .rmrļ kasvukohas kõrvuti
mõlemad vormid koos vaheastmetega. Õisikud (kui kujunevad) enamasti
ülespoole selgesti jämenenud raoga; õied hääbuvad puhīemata või jäävad
. viljatuks. Paljuneb ja levib vegetatiivselt.
Kasvab Mustjões (Valga raj.) ja Võhandu jões, olles seal nähtavasti
võrdlemisi laialt levinud (kogutud eri aegadel ja mitmest kohast), leitud
Pärnu jõest, sajandi algul ka Põltsamaa jõest.
!'
Üldlevik. Ņäib sporaadiliselt esinevat NSV Liidu ja Välis-Euroopa
parasvöötmealadel. Täpsema ülevaate saamist hübriidi levikust takistāb
asjaolu, et teda onisageli peetud temaga väga sarnaseks lõunapoolsema
levikuga liigiks P. nodosus Poir. või käsitletud koos sellega nime allP.
fĮuĻ
lans Roth. Täiesti kindlalt saab neid teineteisest eristada vaid varre anatoomia alusel: hübriidil on varte kooreosas rohkearvuliselt pikikiude (rist_
lõige!), mis P. nodosus'el täiesti puuduvad'

4. Hein-penikeel
gramineus, L. Sp. pl. r27. rzs};
- Potamogeton
Led. Fl. Ross. 4 : 25. lB53;
Hagsir. in Kgl. Sv. Vet. Akad^. Handl. 55 (b) ;
204. 1916; Suess. in Hegi, Ilrustr. Fr. Mitt.-Eur. ed. 2. r : 193. r93s.
P' heterophgĮĮus Schreb. Spicil. fl. Lips. 2l' 177|; IVied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.9l. lgs2; Juz. in Fl. uRSS I :256. 1984,
in
o.rr. vPCP 2:32.1940 et in o.n.,rleuuurp. o6n. I :77.lgSs; Birkm.
in Latv.
fl. l : lll. 1953; Galin. in Liet. fl. 2 : 68. 1963.
- P4ecr slaxoeu4ultž, p.
paslro.rrncrutrir. (24.,' 25. ja 26. joon.)
9ļ' Risoom peenike, roomav' harunev. Vars ruljas, peenike, ü1aosas
jämenev, (0,l5) 0,3-l m pikk, üsna tihti põlvjalt käänduv, harilikult oht_
ralt ja korduvalt harunev (harud sageli kahekaupa peavarre lehtede kaenĮ
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gramineus (lad.

k')._

rohutaoline. rohtjas.

g

d

f

e

b

c

a

* viljuva taime üldkuju (Ī. stag'
naĮīs),b-veesiseselehėserv,c-varreristlõige,d-vilikülgvaates,e_vilipealt'
vaates, f _ vilja ristlõige, g _ f. terrestris, üldvaade. (orig')

24' joon. Hein_penikeel (Potamogeton gramĮneus): a

5*

a
b

a _ f. gramįfleuŠ, õįtseva taime üld
f. ĮongipeduncuĮatus, taime üldūuju. (orig.)

25. joon. Hein-penikeel (Potamogeton gramĮneus):

kuju, b

-

b

a

26. joon. Hein-penikeel (Potamogeton gramineus): a

'

oSā,

b

-

-

Ī. fĮuaiaĮis, õitseva taime ülemine

t. fĮuaiatilis, õitseva taime üldkuju. (orig.)

las), vahel ļihtsate
harva peaaegu harunemata. Tähad kujune|raruļesa,
vad tavaļiselt involukraalsetel
harudel, mis sageli on väga lühikesed. Vee_
sisesed lehed harilikult hele-oliivrohelised (vāoluvetes
Įageli tume_oliivrohelised), läikivad-või tuhmid, süstjad või peaaegu ļineaalsüstjad,
mõle_
mas otsas ahenevad, rootsutud, terava tipuga, .rgĮti
ebaselge ogakesega,
serv kare, mikroskoopiliste hambakestega; pikloode
enamasti 7, harvemini 5 või'(ülemistel lehtedel) 9 (rrl;poiķįod vilįused, jaotavaj
pikiroodude vahed harilikult pikisuunalisteks iöopkülikuteks.
Mõõtmed varieeruvad: pikkus enamasti 4_6 cm ja laius 4_6 mm, kuid
esineb ka üpris
väikeselehelisi (pikkus 2-3 cm, laius 2-3. mm) ning
lopsakalehelisi
(pikkus kuni 12 cm, laius B_l0 mm) vorme'
Riķķrtiķutt jā korduvalt harunevatel seisuveevormidel on lehed harilikult vä,ikesed, jäigad,
tihti piki
keskroodu kokku vorditud, sirpjalt tahapoore kaaraunud
(eriti haruder),
pikaks veninud väheharunevaiel vooluveevormidel
aga lopsakacl, lamedad, pehmed.-Kõige alumised peavarre lehed on
tihti reāįtseerunud labaga.
Varre ja harude ülemised veesisesed ļehed on sageli rleminekuks
ujulehte_
dele _ lühirootsulise.d, laienenud labaga, arvukamate pikiroodudega,
kuid
õhukesed, poolläbipaistvad nagu alum]sedki. Ujulehej
nrtrtujra, õhukesevõitu, r'ohelised, läbipaistmatud, madalas u".. uäiurā_ror;*.au juba
vegetatiivsetel võsudel ja nende harudel enne õisikute
moodustumist, sageda_
mini siiski alles alates esmasest või järgmistest involukraalsetest
sõlmedest. Normaalseļt arenenud ujulehtede IrĒ, on-įiripĮitine
või muna_
jas, enamasti 3-5 (8) cm pikk ja t,s-e cm
lai, kiiljalt ,henev, või peaaegu
ümara alusega, väikese tömbi ogatipuga; plkiroode
kuni 21; roots liigeseta, enam-vähem laba pikkun. uįi tįn"* (harilikult
mitte aļļa poole sellest), vahel ka pikem. Üsna sageli võib leida ühe
voi kaįe väga väiĮ<ese
9Ņt:, või süstjas-elliptilise pikarootsulise ujuleheg, įrrnu pikkus vaid
l,5-2 cm, laius alla l cm) või hoopis ujulehtedeta fertiilseid taimi.
Abi_
lehed püsivad,. rohelised või rohekr'į.rrnid, voratemisi
;_h;į;J, ;Įķįää,
peavarrel (l) į,5-2,5 (3,5) cm pikad, ilma silmapaistvate
andruteta; invo_
lukraalsed abilehed t'eistest laiemad, tugevamad. Õisikuraod
varrest (ka
ülemistest lülidest) märgatavalt jämedamad, üIespoole
1āmenevad (eriti
viljumisajaks),2_6. (l0) cm, monĮt iutrut kuni 20.*
rįļį Tähad ruIjad,
l,5'-2:5 (3,5) cm pikad, vaheļ hõredāvõitu; õiekate oliivjasroheline.
Viljad
väheldased,2,5-3 mm pikad ja umbes 2 mm kõrged, kahvatuvõi pruunikasrohelised, selg ümaralt kįmer, andruta või-nõrga
andruga, mõhk
kumer, küljed lamedavõitu, nokk väga lühike, jäme.
õl.trlu. püsib sügiseks paksenevate tipmiste lülidega rišoom, .umūti
noored puhkestaadiumis

võsud.

juunisi

augustini, viljad valmivad juulist alates (hästi soojene_
. Õitseb
vates madalates ja väikeveekogudes ilmuvaā esimesed
_ õied juba juuni

algul, viljad juuni lõpupoolel).
.
Hein-penikeele väheharunenud või peaaegu harunemaia
suurelehelised
eksemplarid võivad teatud määralmeenutadā alpi penikeele
(P. aĮpinus)
väikeselehelisi vorme, kuid on neist hõlpsasti eiisįatavad
teravatipuliste
veesiseste lehtede, pikarooisuliste munaja laĖaga ujulehtede,
kauapiisivate
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27. joon. FĮein-penikeele (PoĮantogeĮon grant'Įneus) leiukohad Eestis.

roheliste abilehtede, järnenenud õisikuraagude ja rohekate andruta viljade
põhjal. Ebaiüüpiliste eksemplaride puhul tuleb aļati arvestada, et nad või_
vad olla hübriidid.
Kasvab madalates järvedes ja järveosades, aeglase vooluga jõgedes
ja ojades; tiikides, kraavides, lompides. Näib eelistavat suhteliselt kõva
liivaļ<at-savikat põhja ning vähese kuni keskmise toiteainetesisaldusega
vett; talub ka nõrka soolsust. Ķuivalejäämise suhtes vastupidavaim penikasvab ka suuremate veekogude ajuii paljastuval niiskel kalkeele liik
daribal, suve lõpul<s kuivavais ajutistes veekogudes, allalastud veekogude
põhjamudas jm.; seal püsib risoom elusana ning annab lühikesi, ainult
1ühirootsuliste ujulehtedega vegetatiivseid võsukesi. Läänesaarte ning
lääne_ ja looderanniku mageveekogudes ning tugevasti magestunud veega
lahtedes harilik, sisemaal kohati (27. ioon').
Ūldlevik. NSV Liidu Euroopa_osa põhja- ja keskvööndis (ka tundraaladel) kohati Sage, esineb l<a lõunarajoonides; kasvab samuti Kaukaasias,
Siberis, Kaug_Idas, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu kogu põhjapoolkeraļ: Fennoskandias hajusa1t Lapimaani, I(esk_ ja ailantilises Euroopas
kohati sage, Lõuna_Euroopas harulclane või puudub; ļeidub Sise- ja IdaAasias (Jaapanis); Põhja-Ameerikas üsna sage; esineb ka Gröönimaal.
Kooskõlas u1atusliku 1evi1aga ning kasvukohtade mitmekesisuqega
äärmiselt varieeruv liik (üks muutļikumaid perekonnas). Aegade jooksul on
kirjeldatud suur hulk sageli ebaselgelt piiritletud ning dubleeritud vorme
ja teisendeid (osa neist iseseisvate lįikidena) ning on püütud neid mitmeti
7t

sü-stematiseerida. Rühmitamise põhialuseks on enamasti olnud ujulehtede

esinemine või puudumine (selle tunnuse alusel eraldatud vormiderühmi
on käsitatud isegi alamliikide või liikidena). Selline jaotus on sisuliselt
täiesti formaalne (ujulehtede kujunemine on tihedas SeoSeS konkreetseie
kasvutingimustega, osaļt.ka fenofaasiga; tihti esinevad veekogus kõrvuti
mõlemad variandid ļ<oos kõikvõimalike vaheastmetega) ja selle alusel
kunstlikult kahte rühma paigutatud vormide hulgas võib märgata veesisese
osa poolest üksteisega sarnaseid vormipaare. Et see süsteem siiski kunį
viimase ajani kirjanduses figureerib, rakendatakse seda parema puudumisel üldjoontes ka siin, Eesti materjali varieeruvuse käsitlemisel.

l. Ujulehtedeta või puudulikuli arenenud ujulehtedega vormide rühm
gramini|oĮius
Fries; proles a' graminifoĮius (Fries) Graebn.; SSp. grafa.
mīnifoĮĮus (Fries) 5o6; ssp. gramineus jne.]; sellesse rühma kuuluvad vormid kasvavad enamasti suhteliselt sügavas või intensiivselt liikuvas (voolavas, lainetavas) vees:
Ī. gramineus (a. graminifoĮius b. lacustrįs Fries, Novit. fl' Suec. ed. 2.
lB2B;
Ī. submersus Glück, Wasser- u. Surrrpfgew.4 : 499' 1924) (25.
36.
joon., a)
veesisesed lehed väheldased, kuni 5 cm pikad ja 2-5 (6) mm
laiad, läikivad, võrdlenrisi jäigad, hele-oliivrohelised, enamasti (eriti harudel) pikuti kokku volditud, sirpjalt tagasi kaarduvad, tipul lühidalt teritunud; ujulehed puuduvad või on väga väikesed, vähesearvulised, ilmuvad
hilja (involukraalsetel harudel); taimed enamasti harulised; kasvavad järvedes; sügavas vees vaffe sõlmevahed pikenevad ja taimed harunevad
sellisel juhul on neid vahel käsitatud omaette vormina Ī. paucifoĮius
vähe
- Fisch.,
(opiz)
kui aga ka õisikuraod on nrärgatavali pikenenud (kuni
25 cm), siis vormina f . Įongipeduncuįatus (Mėrat) Fisch. (25. joon., b);
Ī. fĮuuialis Fries, Novit. fl' Suec. ed' 2.37.l82B, o. graminĮfoĮius a. fĮuuialis (26. joon., a)
läiketa, tume-oliivroheli- veesisesed lehed tavaļiseltvarrelehed
sed, lamedad, enamasti võrdlemisi suured
7-l0 (12) cm
pikad ja 4-10 (15) mm laiad, tipul sujuvalt ahenevad; ujulehed puuduvad
või nõrgalt arenenud; vars pikenenud sõļmevahedega, enamasti väheharunev; vooluvetevorm; veesiseste lehtede mõõtmete ja kuju alusel jaotatakse sageli omaette vormideks: Ī. angustifoljas Tisel.
- ļehed 4-5 mm
laiad; Ī' IYolf gangll (Kihlm.) Hagstr.
lehed 7-l0 mm laiad (käsita_
takse iseseisva liigina P. VloĮfganglj Kihlm. Herb. Mus. Fenn. ed. 2. l2B.
l8B9, mõnikord ka tänapäeval, nagu Galin. in Liet. Īl.2:72. l963); Ī. sepja
tentrįonaļįs Tisel.
- varrelehed kuni 16 cm pikad l0-l5 (25) mm laiad;
viimast vormi pole Eestis seni täheldaiud, ka Ī. angustifoįįus'e\e vastavaid
taimi leidub harva; kõik niriretatud variandid on omavahel ning tüüpvormiga (f. gramineus) üleminekute varal seotud.
2.

Ujulehtedega vormide rühm IB. heterophgĮĮlls Fries; proles p. hete'
rophgĮĮus (Fries) Graebn.; ssp. |leterophgĮlus (Fries) 5o6 jne.]; sellesse
rühma kuuluvad vormid kasvavad tavaliselt madalas seisvas või väheliikuvas (aeglaselt voolavas, tugeva lainetuse eest kaitstud) vees:
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2' 37. lB2B, p. heterophųllus d.
peaaegu elliptilised,
stagnalis (24. joon., a)
- ujulehed munajad või
nahkjad, enam-vähem 1aba pikkuse rootsuga, alusel ümardunud (vahel
nõrgalt südajad või kiiljad);veesisesed lehed samasugused nagu tüüpvor_
mil (f. gramineus); VafS harunev, tihti võnkjas; väiksemates seisuveekogudes (tiikides, lompides), järvede ļ<aldavees lainetuse eest varjatud kohta_
des; sage; madalates lompides või suuremate veekogude üsna madalavee_
listes osades esinevat väikesekasvulist (kuni l5 cm) ökoloogilist vofmi,
millel'on lühilüliiine, rikl<alikuļt harunev Vņ'S ja väikesed (pikkus kuni
2,5 cm) ning kitsad (laius kuni 2-2,5 mm), sageli sirpjalt kaardunud,
pikuti kokku murtud veesisesed lehed, on käsitatud ka eraldi taksoninä
f. mgriophgļįus Asch. et Graebn. emend. Soö, non Robbins.?, kusjuures
Ī. stagnaĮis Fries, Novit. 11. Suec. ed'

algselt omistati see nimetus samasuguse veesisese osaga, kuid ujulehtedeta
taimedele (Asch. et Graebn. Synops. l : 323. lB97, A. gramĮnifoĮius ĪĪ mgriophųĮlus\; sisuliselt kuuįuvadki nad ilmselt kokku;
Ī. fĮuuiati'tis Fries, Novit. fl. Suec. ed.2' 37.l82s; B. heterophųlĮus c.
fĮuuiatilis (var. |Įuctuans Tisel. Potam. Suec. exsic. 28, 29. lB94) (26.
pikkuse munajas-elliptilise kunt
joon., b)
- ujulehed suul'e, kuni 7 cm
süstja nahkja labaga; ka veesisesed lehed harilikult suhteliselt suured
(peavarrel 6-7 cm pikad ja kunĪ7 mm laiad), enamasti peaaegu lamedad,
läiketa, tun-re-oliivrohelised; vars pikenenud. sõlmevahedega, väheste lihtsate (sageli pikkade) harudega; aeglaselt voolavas vees - ojades, kraavides; harvemini järvedes; kuivatamisel (herbaariumis!) veesisesed lehed
selļiseid taimi käsitamõnikord tumenevad, muutudes peaaegu mustaks
(seda nime on kasu(Fries)
Almq.
nigrescens
f
.
vormina
taļ<se vahel eraldi
tatud ka l. rühma tumenevate taimede kohta); Eesti materjalide alusel näib
veesiseste lehtede tumenemine olevat seoses soovetega;
Ī. terrestrįs (Schlechtend. fil.) Fries, Novit' f1. Suec. ed.2.38. 1828,
y. amphibius Ī' terrestris (P. heterophųĮĮus õ. terrestrįs Schļechtend. fil. Fl.
veesisene osa redutseerunud, vars
Berol. I : 116. lB23) (24. joon., g)
väga lühike (mõni sentimeeter)' lühilüliline; ujulehed lühirootsulised või
peaaegu rootsutud, kodarikuna ligistunud; steriilne, ajuti kuivalejäävate
esineb järvede niiskel kaldaribal, ajutistes veekogukasvukohtade vorm
jne.;
aetakse tihti segi ujuva penikeele kuivavormiga (vt.
des, soodes
rk. 57)
Ka seļle rühma vormid on omavahel ning esimese rühma vormidega
üleminekute varal seotud, kujutades endast ilmselt kasvukoha-variatsioone.
Hein-penikeel hübridiseerub kergesti teiste laialehiste penikeeltega
(osa vanemas kirjanduses antud vorĪĪlidest on hiljem osutunud hübriidideks). Sagedamad hübriidid on P. gramįneus X P. Įucens (vt. järgm.
takson) , P. gramineus X P. perfotiatus (vt. lk. 9l) ia P. gramineus \
P. natans (vt. lk. 75).

5. PoĮamogeĮon gramineus L. X P. lucens L. - Mühlen in Korres_
pondenzbl. Nat. Ver. Riga 49 : 169. 1906; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad.
P. heterophųĮĮus Schreb. \ P. Įucens L. _
Handļ.55 (5) :2l0. 1916.

-

lõ

28. joon. Potamogeton gramineus

)( P.'Įucens: taime üldkuju. (orig.)

Juz. in Fl. URSS I : 257. 1934 et in O.n. JleHuurp. o6,n. I : 77. 1955.
P. \ Zizii Koch ex Roth, Enum. pl. Germ. I : 531 . 1827; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. I : t9l. 1935; Galin. in Liet. tt.2 :71. 1963.
(28. joon.)

9į. Risoom roomav. Vars kuņi 3 mm jäme ja kuni 1 m pikk, harunev.
Lehed vanemliikide vahepea1sed: veesisesed lehed elliptilis- kuni pikliksüstjad, ogatipulised (harva ilma ogata, teravad), peaaegu rootsutud või väga
lühirootsulised, õhukesed, pool1äbipaistvad, läikivad, sageli sirpjalt taha_
poole kooldunud, peavarrel (5) 9-12 (14) cm pikad ja (l) 1,5-2 (2,5) cm
laiad, (7-) 9-l l-roodsed, ligistunud põikroodudega; serv mikroskoopiliselt
peenehambaline. Ūlemised (involukraalsed) lehed enamasti selge rootsuga
(kuni pool laba pikkusest), laiemad, arvukamate pikiroodudega, ebaselge
ogatipuga või tömbilt teravad, o1les üleminekuks veesisestelt lehtedelt kül_
laltki sage1i esinevatele päris-ujulehtedele. Viimased on enam-vähem
nahkjad, labast tunduvalt lühema rootsuga, meenutavad hein_penikeele
vastavaid lehti. Abilehed peaaegu alati kahe enam või vähem ilmse ma_
dala andruga, noorelt pruunikasrohelised, hiljem pruunid, 2,5-3,5 (4,5\
cm pikad, püsivad. Õisikuraag harilikult ülespoole jämenenud, r,ahel märgatavalt pikenenud (kuni l5 cm); tähk umbes 3 cm (kuni 4,5 cm) pikk.
Hübriid võib peaaegu normaalselt viljuda (vanemliigid teineteisele läheda_
sed), mistõttu teda on sageli peetud iseseisvaks liigiks ja sellena ka käsitletud (P. ZiįitKoch ex Roth). Viljad väheldased (suuremad kui hein_penikeelel), enamasti idanemisvõimetud või madala idanevusega.
Välislaadilt meenutab hübriid kõigis osades tavalisest väiksemat
läik-penikeelt, vahel aga tavalisest lopsakamate ja laiemate lehtedega heinpenikeelt. Esimesest erineb ta (peale mõõtmete) rootsutute või ebaselge
rootsuga lehtede ning madalaandruliste abilehtede poolest; kindlaks eristustunnuseks on ülemineku- või ujulehtede esinemine, samuti viljade (kui
need esinevad) mõõtmed. Teisest erineb hübriid ogatipuliste lehtede ning
nende roodumuse įoolest (arvukamad pikirood, ligistunud põikrood), samuti robustsemate abilehtede poolest.
Leitud mitmest järvest ja jõesi, mitte haruldane.
Üldlevik. Sporaadiliselt NSV Liidu Euroopa_osas, Skandinaavias,
Kesk-Euroopas; ka Lääne-Siberis ja mujal, kus vanemliikide areaalid kat_
tuvad. Sagedamaid penikeele-hübriide.

6. Potamogeton gramineus L. X P. naįans L'
Mühlen in Korres_
pondcnzbl: Nat. Ver. Riga 49: 170. 1906; Hagstr. in- Kgl. Sv. Vet. Akad.
Handl. 55 (5) :2l7' |916.
heterop|tgĮĮlzs Schreb. \ P. natans L.
- P.Galin.
Juz.in Fļ. URSS l:257' 1934;
in Liet. Ī!.2:70.l963.
P.\sparganiifoĮius Laest. ex Fries, Novit. Mant. l : 9. 1832; Led. Fl. Ross. 4 : 25.
lB53.
- P. natans vaf . sparganiifoĮius (Laest. ex Fries) Almq' ex Hartm.
Handb. Scand. fl. ed. 12.44;1859, p. sparganifolla; Suess. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed.2. t : l86. 1935, p. p.? (29. joon.)
9Į. Risoom roomav. Vars umbes 2 (3) mm jäme ja 0,5-l m pikk, liarunev. Ujulehed hästi arenenud, nahkjad, suuruselt vanemliikide vahepealsed
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29. joon. Potamogeton gramīneus

\ P.

natans: vegetatiivse võsu üldkuju. (otig.)

(pikkus 6_8 cm, laius 2-3 cm), elliptilised kuni elliptiiissüstjad (vahel
pisut munajad), tömbilt terava tipuga, kiilja või ümara alusega, mis läheb
üle peaaegu laba pikkuseks või pikemaks, mõniļ<ord ka veidi lühemaks liigeseta (harva ebaselge liigesega) rootsuks. Veesisesed lehed lintjad või
rootsu ja õhukese lineaalsüstja labaga. Esimesel juhul on nad enamasti
iipu suunas kergelt laieneva joonega või ļabataolise laiendiga ning jää_
vad harilikult lühemaks (pikkus l0-20 cm) ujuva penikeele lineaalsetest
veesisestest ļehtedest. Lineaalsüstjail lehtedel läheb kitsuke (kuni l cm
lai) 5-7-roodne ogatiputa laba märkamatult üle tiivuliseks roots-uks. Abi_
lehed rohtjad, rohelised või pruunikasrohelised, 4-5 (6) cm pikad, andruteta, püsivad. Õisikud (kui kujunevad) veidi jämenenud raoga, õied jäävad
enamasti puhkemata (viljatu hübriid)
Väliselt satnaneb ujuva penikeelega ning selle teiste hübriididega.
Esimesest erinevalt on tal väheldased liigeseta ujulehed, märksa tumeda_
mad ja lühemad abilehed ning kalduvus moodustada lineaalsüstjaid pool_
läbipaistvaid veesiseseid lehti (eriti peavarre harudel). Läik_ ja ujuva
penikeele eespool käsitletud hübriidist P. lucens \ P. natans on ta väik_
sema kasvuga, harilikult paremini väljakujunenud ujulehtedega ja tunduvalt lühemate abilehtedega, millel andrud seljal alati puuduvad; ka veesisesed ļehed erinevad suuruselt, kujult ja tipult.
Leitud jõgedest ja ojadest
- Selja jõest ja Pärnu jõest; üks leid
Hiiumaalt.
ÜldIevik. Näib sporaadiliselt esinevat NSV Liidu ja Euroopä paraS_
vöötmealadel, kuid jääb ujuvast penikeelest sageli eristamata. on ka vii_
teid esinemisest Põhja-Ameerikas.

7. Alpi penikeel (ruske penikeel)
Potalmogeton aĮpinusl Balb. in
Mėm. Acad. Sci. (Turin) I0_l1: 329. -lB03-lB04; Mühlen in Korrespon-

denzbl. Nat. Ver. Riga 49 : 159. 1906; Hagsir. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl.
55 (5) : l4l. 1916; Juz. in Fl. URSS I :252.1934, in Qn. VPCP 2 :29. t940
et in <D.n..IleuuHrp. o6.rr. l : 76. lŲ55; Suessj in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed.2. l': lB9. 1935; Birkm. in Latv. fl. I : l0B. lg53; Galin. in Liet. fl.2:60.
1963.
- P. rufescens Schrad. in Cham. Adnot. ad Kunth, Fl. Berol.5. i8l5;
Wied. et Web. Beschr. phan, Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 90. lB52; Led. Fl.
Ross. 4:25. lB53. _ PĀecr a.illnuücxnü. (30. joon.)
E. Risoom roomav, rikkalikult harunev, punakalt värvunud. Vars
punakas, (0'l5) 0,3-0,7 (1,5) m piĻk ja 2-3 mm jäme, ruljas, sirge,
esmase õisikurao aluseni harudeta. Sõlmevahed enamasti suhteliselt lühi_
kesed (lehtedest harilikult ļühemad); sügavamas vees pikenevad eeskätt
varre ülemised' lülid. Veesisesed lehed rootsutud, hele_ kuni tume-oliivrohe_
lised, läiketa, süstjad (tihti munajassüstjad) kuni pikliksüstjad, harva
elliptilissüstjad; laba aheneb mõlemas otsas; alus kiiljas või kergelt
ümarduv, tipp tömbilt terav, lame, mõnikord nõrgalt. tanujas; serv sile,
hammastumata. Lehtede mõõtmed varieeruvad üsna laiades piirides: pikkus sagedamini 8-12 (15) cm ja laius (1,3) 1,5-2 cm, kuid vooluvetes

I

aĮpĮnus (lad. k.)

_

alpi.

tt

a

b

c

e

d

30. joon. Alpi penikeel (Potamogeton aĮpĮnus): a _ viljuva taime üldkuju, b
- osa
vili pealtvaates, e _ vilja ristlõige. (orig.)
varre ristlõikest, c _ vili küIgvaates, d

-

leidub üsna tihti märksa iopsakamate lehtedega (kuni 25 cm pikad, 3,5 crrt
1aiad), järvedes mõnikord väikeselehelisi (pikkus 5-7 cm,laius 0,5-l cm)
Vorme. Ķülgmisi pikiroode tavaliseļt 6 või 7 paari (üks paar teistest tihti
pisttt tugevam), kitsastel lehtedel enamasti ainult (3) 4 või 5 paari; pikiroo_
dude vahed ühtlased; põikrood jaotavad lehe pinna pikisuunalisteks rööpkülikuteks. Harilikult esinevad fertiilsel taimel ka ujulehed. Need on'enamasti elliptilissüstja või süstja, vahel peaaegu munaja, äraspidimunaja
või mõlaja tömbitipulise õhukesevõitu nahļ<ja labaga, mis aļusel kiiljalt
aheneb ning sujuvalt üle läheb lühemaks või pikemaks rootsuks; viimane
on labast alati lühem' moodustades maksinraalseļt 2/3, harilikult aga mitte
üle poole laba pikkusę5į. T,aba mõõtmed on muutlikud: pikkus (3) 4-8
(l5) cm ja laius (0,6) 1-2,5 (3,5) cm; vooluvees kasvavad ujulehed üldi_
selt suuremaks kui seisuvees. ujulehed (kokku kuni 3 paari) kujunevad
mõnikord välja esmase õisikurao alusel, enamasti aga alles involukraalsetel harudel, kusjuures esmasel involukraa1sel sõlmel esinevad tihti lühi_
rootsulised õhukese labaga üleminekulehed; madalates vooluveekogudes
(l<raavides) tekivad ujulehed harva juba allpool involul<raalset sõlme; ha_
ruldased pole ka fertiilsed ujulehtedeta taimed (seisuveekogudes). Abilehed 2-3,5 (5'5) cm pikad, punakaspruunid, õhukesed, seljapoolel esile_
uļatuvate andruteta, peenekiulisecĮ, varaI<ult hävivad. Abi1ehtede, varre'
ļchtede keskroo ja nooremate lehtede punakas v'ärvus tuleb eriti tugevasti
esile kuivamisel, mil ujulehed j'a vahel ka veesisesed Įehed tõmbuvad sageli
intensiivselt purpurpunaseks. Õisikuraod samuti punakad, sihvakad, var_
rega ühejämedused, pole ülaosas jämenenud, väljal<ujunenult tavaliselt
(3) 4-7 (15) cm pikad. Tähad viljumisajal (l,5) 2-3 (4) cm pikad, rul_
jad, enam-vähem tihedad; õiekate punakasroheline. Vil'jad keskmise suurusega, (3) 3,5-4 mm pikad ja 2-2,5 mm kõrged, kuivanult iseloomuliku
oranžpunase kuni punakaspruuni värvusega, läätsetaoliselt õhukesed; selg
kumer, eenduva andruga; mõhk tugevalt kumer (vahel tugevamalt kui
selg), enam-vähem teravaservaline; küļįed nõrgalt kumerad; nokk sirge,
kooniline, tsentraalne. Viljumine rikkalik. Talvitub risoomiharude iippudes
kujunevate pungastaadiumis võsude, vahel ka alumiste varrelehtede kaen_
1as tekl<ivate talipungade näol.
Õitseb juuni lõpust augustini; viljad vaļmivad alates juuli keskelt.
Alpi penikeele väikeseleheļised eksemplarid sarnanevad mõnevõrra
hein-penikeele (P. gramineus) 1opsai<a1eheliste väheharunevate vormidega;
fertiilsed taimed on viimastest hõlpsamini eristatavad jämenemata õisiku_
raagude, läätsjate teravaseljaliste punakate viljade ja 1abast tunduvalt
lühema rootsuga ujulehtede järgi, vegetatiivsed võsud aga tömbitipuliste
veesiseste lehtede, varaku1t hävivate punakate abilehtede, harunemata
varre jne. järgi. Atpi penikeele lopsakalehelised noored vegetatiivsed võsud
meenutavad vees väga pikka penikeelt (P. praeĮongus), seda enam, et ka
esimesel võivad lehetipud olla kergelt tanujad; kindlaimaks eristustunnu_
seks on lehtede kiiljalt ahenev alus, peale sel1e abi1ehtede värvus ja ebapüsivus, sirge punakas vars jne.
Sage jõgedes ja ojades üle kogu mandriosa. eriti Põhja_ ja Lõuna_
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3l. joon. Alpi penikeele
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(Potamogeton aĮpinus) leiukohad Eestis.

Eestis (3l. joon.). Järvedes harvem (välja arvatud paisjärved)' seejuures
suhteliselt Sage Alutaguse (Kurtna) ja Kõrvemaa järvedes, siin_seal ka
Kagu-Eesti järvedes (eelistab vähese kuni keskmise toiteainetesisaldusega,
sageli mõõdukalt düstrofeerunud järvi). Vahel kraavides, tiikides.
Üldlevik. Sage NSV Liidu Euroopa_osa põhjavööndis (esineb ļ<a tundra-aladel), levinucl samuti keskvööndis; lõuna Suunas ulatub Põhja_Ukrai_
nasse; kasvab ka Kaukaasias, Siberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias; Eesti
NSV_s esinev alamliik (ssp. aĮpinus) asendub idas teise alamliigiga Issp.
tenuifoĮius (Ral.) Huliėn]. Väljaspool NSV Liitu Euroopas hajusalt kuni
Põhja-Jäämereni; Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilise Euroopa põhjaosas
Sagį. Vahemeremaades peaaegu puudub, esineb aga Edela-, Sise- ja ldaviimases alamliigina tenuifoĮius, nagu ka Põhja-Ameerika nrandAasias

ril ja Gröönimaal.
Liigil on kirjeldatud arvukalt

vorme ja teisendeid (neist mitmed iseseisva ūigina) ning püütud neid mitmeti rühmitada, kuid igakülgselt rahuldav süsteem puudub iänini.'Nagu hein-penikeele, nii ka alpi penikeele
vofme on enamasti rühmitatud ujulehtede kujunemise alusel: 1) normaalselt arenenud ujulehtedega vormide rühm fvar' uuĮgaris Fieb.; yar. pur^
purascens,(Seidl) Asch. et Graebn.]; 2) nõrgalt arenenud ujulehtedega
vormide .ūhm 1ur. . semĮpeĮĮucįdus (Koch) Fisch.; var. angustif oĮius
(Tausch) Asch. įt Graebn.]; 3) ujulehtedeta vormide rühm 'Įuar. obscurus
ipc.) ascrr.]. Eri autoriteļ on need rühmad sisult ja mahult mõnevõrra
erinevad. Selline jaotus on suurel määral kunstlik, sest ujulehtede esine_
mine või puudumine sõltub eelkõige fenof aasist (ujulehed kujunevad sageli
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võrdlemisi hiiises arengujärgus) ja konkreetseįest kasvutingimustest (vee
sügavus, voolu kiirus, lainetus jne.). Detaiļsemal vormide eristamisel on
alusel<s võetud enanrasti veesiseste lehtede mõõtmed ja l<uju: Ī. ĮatifoĮius
(Cham.) Fisch.
- veesisesed lelred 3-3,5 cm laiad; Ī. angusĮifolįus auct.veesisesed lehed alļa l cm 1aiad (var' Įinearifolf.us Hagstr.?); Ī' longifoĮius
(Laest. ex Fries) Fisch.
- veesisesed lehed 15-25 cm pikad; Ī.'breuifoĮius
Tisel.
veesisesed lehed 5-6 cm pikad jne. Mõnel juhul on arvestatud
ka taimede värvust (eriti kuivamisel)' varre sõlmevahede pikkust jms. Siin
loetletud kui ka loetlemata vormide vahelised suhted on küllaltki ebamäärasecĮ (eraldamiskriteeriumicį erinevad, l<äsitlus eri autoritel erinev, esineb
dubleerimist) ja vormid tegelikkuses omavahel vaheastmeiega seotud. Niisama ebamäärased on vormide suhted eeltoodud rühmadega ja ökoloogiliste
tingir-i-iustega. Kõike secļa arvestades on siin ļoobutud Eestis täheldatud
alpi penikeele variatsioonide seostamisest konļ<reetsete taksonitega, kuigi
formaa1selt leidub vasteid peaaegu kõigile Lääne-Euroopas kirjeldatud vormidele ja teisenditele. Seejuures esinevad kõige suuremakasvulised (laiaja pikalehelised, sageli ka pikenenud varrelülidega) taimed Eestis peamijõgedes, ojades, paisjärvedes, kõige üäiksemaleheseļt vooluveekogudes
lised aga nõrga läbivooluga või peaaegu läbivooluta järvedes ja väikeveekogudes (ujulehtede suurus on enamasti korrelatsioonis veesiseste'lehtede
suurusega). Sellest seaduspärasusest on aga rohkesti kõrvaļekaldeid, sest
vee dünaamiļ<a on ainuļt üks (ja tõenäoliselt mitte oluļisim, võib-olla isegi
üksnes näiline) veetaimede arengut mõjustavaid tegureid.
Hübriididest on Eestis leitud P. alpinus \ P. natans (Konuvere jõest
Rapla raj.) ja P. alpinus \ P' Įucens (Väikesest Emajõesi Valga raj., Vokijä rvest Põlva ra j. ) .

8. Pikk penikeel - Potamogeton praeĮongusl Wulf . in Roem. Arch.
Bot.3 (3) :331. lB05; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
92.1852; Led. Fl. Ross.4 :27.1853; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl.55
(5) : 250. 1916; Juz. in Fl. URSS I :259. 1934, in <D.rr. VPCP 2 : 35. 1940 et
in @.rr. ,ĮeHuurp. o6"rr. l : 78. l955; Suess. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.
2. I : 190. 1935; Birkm. in Latv. fl. I : l12. 1953; Galin. in Liet.,fl. 2 :76.
'
PĀecr 4.nuuucüruuli. (32, joon.)
9ļ.- Risoom tüse, roomav, harunev. Vars

1963.

i

rulj as, jäme (3-4 mm)' ena_
masti 1-2 (3) m pil<l<, vall<jas või l<alrvaturoheļine, allpool lihtne, ülalpool
lüheļdaste harudega, võnkjas. Õisikuid kandvail<s l<ujunevad ainult invo_
lukraalsecl harud. Lehed veesisesed, rootsutud, piklikmunajad kuni peaaegu
pikliksüstjad, enamasti tume- või oiiivrohelised, sõlmevahedest harilikult
pikemad. Peavarre lehed (7) l0-15 (23) cm pikad ja (1,5) 2-3,5 (5) cm
1aiad, harude lehed märgatavalt väiksemad ja suhteliselt 1ühemad-laiemad.
Lehetipp tömp, tanujalt kokku tõmbunud, vanadel lehtedel (ja herbaar_
eksemplaridel) sageli ļõhestunud; lehe alus ümardunud või nõrgalt südajas, pooleldi varreümbrine, leheserv täiesti terve, hammastumata, tihti ker_

t
6

praeĮongus (lad. k.)

ENSV floora IX

-

väga pikk;

pikĮ<ade lehtede järgi.

8l
i

I

c

b

f
d
e
32. joon.

õisiį

Pikk penikeel (Potamogeton praeĮongus): 4

koos Īaoga' c

-

osa varre ristlõikest, d

f

_

-

_

noore taime üldkuju, D

vili külgvaates, e

vilja ristlõige. (orig.)

- vili

-

viljuv

pealtvaates,

(6-l3

geit lainjas. Ķülgroode palju

paari), nende huigas üks (harVä
kaks) paar teistest märgatavalt tugevam ja heledam nagu keskroodki (vähemalt alumises osas). Põikrood üksteisest eemaldunud, jaotavad külg-

roodude vahelise pinna pikisuunalisteks ristļ<ülikuteks. Abilehed peavarrel
(l,5) 2,5-4 (7) cm pikad, valkjad, poolläbipaistvad, noorelt roheka, hiljem
kolļaka või pruunika varjundiga, kõvad, võrdlemisi kaua püsivad. Õisiku(30) cm, äärnristel juhtudel isegi kuni 50 cm, var_
raod pikad
- (6) l0-15
rega enam_vähem
ühejämedused. Tähad rirljad, viljumisajaks (2) 3-5
(7) cm pikad. Viljad suured, enamasti (4) 5-6 mm pil<ad, 3-4 mm kõr_
ged, rohelised või oliivjad; selg tugevalt kumer, terava andruga, mis eriti
vilja eesosas järsult eendub' vahel peaaegu noka ļ<ohale kumerdudes; kül_
jed nõrgalt kumerad; mõhk terav' peaaegu sirge; nokk jätkab mõhuserva,
lühike. Risoom koos sügisel ļ<ujunenud roheliste vegetatiivsete võsudega
elab ületalve.
Õitseb ja viljub varakult: õied juuni algusest, viljad juuli algusest
peale.

Pika penikeele piklikmunajate lehtedega vormid sarnanevad kaeluspenikeele (P. perfolĮafas) mõningate vornridega. Viljuvaid eksemplare on
kerge ära tunda suurte terava andruga viljade ning pikkade õisikuraagude
järgi, vegetatiivsed võsud aga on eristatavad eesļ<ätt tanuja lehetipu, ham_
mastumata leheserva ning valkjate püsivate abilehtede alusel. Peaļiskaud_
sel vaatlusel võib pikaks penikeeleks pidada ka alpi penikeele (P. aĮpinus)
noori lopsakalehelisi võsusid, mil1el lehetipp on küll mõnikord kergelt tanu_
jas, alus aga alati kiiljalt ahenev, abilehed ebapüsivad jne.
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33. joon. Pika penikeele (Potamogeton praeĮongus) leiukohad Eestis.
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Ēsineb jārvecies, mönii<ord jõgedes või tiikides. Näiķ eelistavat düseutroofseid veekogusid: tükati soostunud või rabastuvate kallastega metsajärvi jne. Hajusalt kogu Eestis (33. joon.).
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa põhjapoolsetes piirkondades (alates
tundra-aladest) kohati võrdļemisi Sage, hajusalt ka keskvööndis; stepipiki põhjast lõuna'poole voolavaid suuri jõgevööndis harva
- põhiliselt
sid; Kaukaasias, Siberis, Kaug-Idas. Levinud põhjapoolkera parasvöötmealadel, eeskätt põhjapoolsetel aladel: kogu Fennoskandias, Islandil, hajusaįt Kesk- ja atlaniilise Euroopa põhjapoolsetes osades; Vahemeremaades
praktiliselt puudub. Esineb Sise- ja Ida-Aasias ning Põhja-Ameerikas.
Suhteliselt kitsa ökoloogi1ise amp1ituudiga ning võrdlemisi vähe
tlarieeruv liik; põhiliselt iehtede mõõtmete ja kuju, osalt ka varre sõ1mevahede pikliuse aļusei on eralcatud mõningaid vorme, mis on omavahel
üļeminekutega seotud. Eesti materjal osutub külļaltki ühtlaseks, enamvähem vastavaks või lähedaseks tüüpvormile: ta vähesed märgatavamad
kõrvaļekalded ei ühti päriselt ühegi vormi näitajatega.
Hübr,ide teiste liiļtidega po1e Eestist kindlaks tehtud. Eri aegadel
5aadjärvest (Jõg:-va r"aj.) kogutud hübriidsecĮ taimed meenutavad välislaairiit küll väga hübrįidi F. ļucens )-' P. 1:raelongus, kuid anatoomiļisįcļi
įunnusteiį osuįitstd nad siisiii ļälrcdasemaks hübriidile P' įucens \ P. pcr'
ioĮĮltus.

PoįamogeLon perfoĮiaLus 1 L. Sp. P|. 126. 1753;
9. Kaelņs-penikeet
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 92. 1852; Led. Fl,
Ross.4 :27.1853; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl.55 (5) :254.l9t6;
Juz. in Fl. URSS I : 260. 1934, in O.rr. VPCP 2 :34. 1940 et in Q"rr. .IleHuarp.
o6.r. I : 78. 1955; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. I : 189. 1935;
Birkm. in Latv. fl. 1 : ll4. 1953; Galin. in Liet. fļ. 2 : 77. 1963.
- P4ecr
Ilpou3eHnoJlllctrruft, p. cre6neo6:leu.nrcųtaft . (34', 35. ja 36. joon.)
9ļ. Risoom pikalt roomav' harunev. Vars ruljas, 2-3 (4) mm jäme,
harilikuļt (0,5) 1-2 m (sügavas või voolavas vees kuni 6 m) pikk; alumine
osa enamasti lihtne, sirge, kesk- ja ülaosa sageli arvukate õisikuid kandvate
harudega, mis omakorda harunevad (kuni 30 õisikut ühel võsul), mõnikordi
nõrgalt võnkjas; harvemini on kogu tainr väheharunev või lihtne. Sõlmevahed tavaliselt lühikesed, lehtedest märksa lühemad, võivad aga seoses'
kasvutingimustega tunduvalt pikeneda (kuni 15 cm ja rohkem). Lehed veesisesed, piklik- kuni laimunajad, harva munajassüstjad, pooleldi või pea_
aegu täiesti vart ümbritseva südaja alusega, ümara kuni tömbilt terava:
l.ameda (mitte tanuja) tipuga, tume- või oliivrohelised, vähe läbipaistvad,,
harvęmini helerohelised ja õhukesed (eriti noorelt) või pruunikad (meres).,
Mõõtmed ja kuju võivad erinevates kasvukohtades ja eri arengujärkudel,
tunduvalt varieeruda: peavarre lehed (2) 3-6 (10) cm pitaA 1a (l) 1,5-3'
(5) cm laiad. Leheserv vähemalt noorena kare, üherakuliste mikroskoopi_
įiste hambakestega, mis hiljem sageli hävivad. Pikirood arvukad (l3-4l),

'

t

perfoĮĮatus (lad. k.)

varL ümbritsev).

84.

-

läbistunud lehtedegä (tēgelikult on lehtede alus südajas,

a

d

e

34. joon. Ķaelus-penikeel (Potamogeton perf olĮatu,l) : a

_

f

viljuva taime üldkuju (Ī. per-

foliatus),b-leheserv,c-ogavafreristlõikest,d_vilikülgvaates,e-vilipealtvaates,
f - vilja ristlõige. (orig.) l

b

a

L

35. joon. Ķaelus_penikeel (Potam'ogeton perfoĮiatus): a
õįtseva taime
- Ī. rotundifoĮĮus,
Ī' graei,Įis, noore
t, cordato-ĮanceoĮatus, õitseva taime ülemine osa, c
üleminę osa, b

-

įaime üldkuju. (orig.)

-

a

a - Ī. protensas, viljuva taime
Ī. proĮtxus, õįtseva taime üldkuju. (otig.)

36. joon. Kaelus-penikeel (Potamogeton perfoĮiatus):
üldkuju, b

*

nende hulgasi paistavad 1akuunipalistuse tõttu heledatena ja teistest tuge.vamatena silma ļ<esļ<rood ning (l) 2 (3) paari põhi-külgr'oodusid. Põiļ<rood
asetsevad enamasįi hõredalt. Abilehed ļüheldased, l-2 cm pikad, vall<jad,
õhukesed, peaaegu kilejad, peenekiulised, äärmiselt ebapüsivad, misiõttu
neid võib leida ainult noortel võsutippudel. Õisikuraod varrega ühejämeduraag ülaosas mõnesed (väga harva _ eeskätt meres' vaheļ ka jõgedes
jämenenud),
(7)
pil<ad,
võrra
3-5
cm
võivad aga eritingimustes (näiieks
rheres) ļ<asvada l0 cm või isegi l5 cm pikkuseks. Tähad ruljad, tihedad,
küpsena (l) l,5-2 (3) cm pikad, õied roļrekad. Viljad keskmise Suurusega,
värskelt (3) 3'5-4 (4,5) mm pikad ja 2,5-3 mm kõrged, rohekad või beežid, nende selg kumer, andruta (vahel veidi terav); mõhk mõõdukalt kumer, küljed kumerad või kergelt kokku surutud; nokk lühike, iseloomuliku
kõrge ja kaelast kitsama emakasuudmega. Ületalve elavad risoomi nooremad osad pungastaadiumis võsualgmetega.
Õitseb juuni keskelt augustini; viljad valmivad juba juuli keskelt alates, mõnikord isegi juuli algul (merelahtedes õitseb-viljub mõnevõrra hiljem).
Teatud raskusi võib tekļ<i.da lopsakate piklikmunajate või munajassüstjate lehtedega taimede eristamisel pika penikeele (P. praelongus)
įühemalehelistest vormidesi. Viljuvaid eksemplare on kerge ära tunda
rnärksa väiksemate ümaraseljaliste viljade ja lühemate õisikuraagude ning
õisikute järgi, vegetatiivsed võsud aga on eristatavad 1ameda leheiipu,
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37. joon. Kaelus-penikeele (PoĮamogeton perfoĮĮalas) leiukohad Eestis,
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peenehambalise leheserva ja enamasti hävinud abiļehtede alusel. Tõsisemaid raskusi tekib värdade puhul.
Võrdlemisi harilik penikeeleliik meie järvedes, paisjärvedes ja aeglase
vooluga jõgedes, samuti magestunud veega merelahtecles ja rannalähedases riimvees; leidub ka saartel (37. joon.). Talub suhteliselt hästi lainetust
ja vooluveit, kasvab sageli liivasel või saviļ<al nõrgalt mudastunud põhjal
(väga tugevasti mudastunud veekogudes harilikult puudub); vee mineraalsuse ja troofsuse suhtes leplikumaid liike meie penikeelte hulgas. Väike_
veekogudes harva (esineb näiteks rannaloikudes, kus kasvab madalate
tihedalt lehistunud lühilüliliste viljatute võsukestena nagu muuclegi vee_
kogude väga madalaveeļistes osades)
Üldlevik. Levinumaid penikeeleliike, peaaegu kosmopoliit: sage kogu
Euraasia mandri parasvöötmealadel, ulatub arktilistele ning subtroopilis:.
tele aladele; Põhja-Ameerikas esineb põhiliselt alarrtliigina P. perfoĮiatus
ssp' Richardsonįį (A. Benn.) Hultėn (Euroopa floristilises kirjanduses maI_
nitav P. perfoliatus var. RįcLtardsonįį A. Benn. pole nähtavasti sellega
identne). Kaelus-penikeelt leidub ka Aafrikas ning Austraalias, on Viiteid
esinemisest Ķesk-Ameerikas.

Varieeruvamaid penikeeleliike. Liigisiseste üksustena on kirjeldatud
hulk vorme ja teisendeid, mille piirid on küļlalt ebaselged ning mis Sagēļi
suuremal või vähemal määral üksteisega kattuvad või mitmeti kombineeruvad. Eristanriskriteeriumidena on kasutatud tavaliselt üksil<tunnuseid
lehtede kuju, varre sõlmevahede pikkust jne. Kuigi enamiku vormide seo_
sed konkreetsete kasvukohatingimustega pole küllaldaselt selgiiatud, on
(vähemalt Eestis iäheldatud vormide puhul) ilmseļt tegemist omavāhel
pidevate üleminekutega seotud ökoloogiliste variatsioonidega. Ka l<aeluspenikeele vofme on mitmeti püütud hierarhilisse süsteemi s'eada, kuid
rahuldavat lahenclust pole seni leitud.
Lehtede kuju alusel t eraldatud iseloomulikumatest vormidest on Ees-

tis

esindatud:

f. perfoĮiatLzs (var. oaatifoĮius Wallr.; a. auĮgaris Spenn.; Ī. tųpicus
Tisel. jt.) (34. joon., a) * lehed piklik- kuni (varre ülaosas ja harudel)
laimunajad; harilik; varieerub eri veekogudes lehtede mõõtmetelt, leheiipu
kujuĮt jne., mille alusel eristatakse mõnikord veel omaette taksoneid (f.
macrop|tgllas Blytt, f . microphųĮĮus Baagöe, Ī. acutifolius Hagstr. jne.);
f' rotundifoĮius Wallr. Sched. crit.67.l822 (35. joon., a)
- varrelehed
peaaegu ümmargused; suhteliselt harva;
Ī. cordato-IanceoįatuŠ (Mert. et Koch) Gļück, Wasser_ u. Sumpfgew.
4 : l2B. 1924 (var' cordato-įanceoįatus Mert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl.
ed. 3. l : 852. lB23) (35. joon., b)
sihvakad, mūnajassüstjad;
- vārrelehed
võrdlemisi harva; varieerub (ka meil)
lehtede mõõtmete, lehetipu kuju ning
1 Tuleb silmas pidada, et lehtede kuju ja mõõtmed nii sel kui ka teisiel penikeele
liikidel sõltuvad asendist võsul: suurimad (ja,tavaliselt ļ<a kõige piklikumad) lelred paik_
nevad harilikuli peavarre keskosas, tipupoolsed ja harude lelred aga on järjest lühemad
ning laiemad.
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muude näitajate poolest; mõned neist variatsioonidest on leidnud käsitle'
mist omaette taksonitena: Ī. gracįļįs Cham' et Schļeehiend. fil. (35' joon',
vars peenike, lehed õhukesed, poolläbipaistvad, kuni 5-6 cm pikad
c)
ja 1-l,5 cm laiad, tipul ieritunud; f. lanceoĮatus Blytt - sarnaneb eelmiĮega (mõnede autorite järgi sellega identne), lehed kuni 15 cm pikad, töm_
biā; nagu mujalgi Euioopas, on ka Eestis täheļdatud tipu suunas pika1i
teritunuį enan-vähem piklik-kolmnurksete lehtedega taimi, mis vägagi
meenutavad Põhja-Ameerika alamliiki ssp. Rįchardson, (A. Benn.) Hul_
jne')
tėn, kuid lähemaļ vaatlusel (leheserva hammastus, vilja siseehitus
pole sellega siiski päriselt samastatavad.
Nimetatud vormide seosed konkreetseie öko1oogi1iste tingimustega pole
piisavalt selgitatud. Tavaliselt seostatakse Ī. cordato-įanceoļatus't vooļu_
järve_
Ļetega, kuid meil leidub seda vormi ka mitmetes järvedes. Samuti on
ja
dest leitud Ī. graciĮis'eļe - väidetavasti kü1made kiirevooluliste ojade
vegetatiivsete
sagedamini
jõgede vormilį
vastavaid taimi (seejuures
võsudena)

-

Mõnevõrra selgemas seoseS kasvukohatingimustega näivad olevat
varrelülide (sõlmevahede) pikkuse alusel eraldatud vormid:
pro'
Ī, protensus Cham. et Schlechtend. fil. in Linnaea 2 : l90. lB27,B.

tugevasti pikenenud, kuni 20 cm
kus lütoplanktoni vohami_
pikad;
sest tingitud halvad valgusolud nähtavasti aktiviseerivad noorte võsude
pikkuskasvu; küllaltki sage;
f. proĮixus Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : 254' 191ļ6
emasõisikule eeInevad ülemised varrelüļid, samuti fertiil_
(36. joon., b)
sed harua tugevasti pikenenud (sõlmevahed kuni l5 cm pikad); märgata_
valt pikenenud (seejuures ujuvuse tõstmiseks mõnikord ülaosas mõnevõrra
jämenenud) on Ļa äi.iķrrrād; eeskätt sügava läbipaistva vee vorm (meil
vooluvetes); merelahtedes
įonitisett Ä.r"., vähemtüüpilisel kujul vahel ka
alumised varreļülid
süvaveevorm, esineb peamiselt järvedes,

tensus (36. joon., a)

sage;

Ī.caudiformįsAsch.etGraebn.Synops.1:3l4.1897,A.Icaudifor.
tüseda jässaka varre alumised sõlmevahed väga lühikesed, mõni
mįs

millimeeter kuni l,5 cm pikad, lehed kahes reas katusekivide taoliselt üksteist katvad, varrele liibįvad; madalveevorm, mida seostatakse mudapõh_
jaga, soostunud veekogudega, vahel ka vooluveega; mitteharuldane;
' " i denstfoĮius G.F.W. Mey. Chlor. Hannov.523. 1836, B' densifoĮįus *
lüheldase, sageli peenevõitu varre ülemised sõlmevahed väga lühikesed
taolise1t
t*āni *itti*Į.t., kuni l,5 cm), lehed kahes reas katusekivide
jääb
vahel
sage;
kaldavees
järvede
madalas
,ik.t.i.t katvad; liivapõhjal
steriilseks.
EnaNende kahe vormiderea omavahelised seosed on üsna ebaselged'
ümarate
masti seostatakse lühilülilisi vorme (Ī. caudiformis, Ī. densifoĮius)
(Ī. provormid
sõlmevahedega
pikaksveninud
lehtedega (Ī. rotundi|oĮius),
tüüp_
lehtedega
munajate
tensus,"Ī. pro\ixus) aga koondatakse harilikult
alla; siiski eslnįb tegelikkuses selļest reeglisi kõrvalekaldeid.
vormi
peale iehtede kuju ninįsõlmevahede pikkuse varĪeerub kae1us-penikeel
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varre harunemismääralt (sõltuvali eelkõige võsu fenofaasist, aga ka kasvukohaiingimustest
vee sügavusest ja dünaamikast, kogumite tihedusest,
peavarfe tipuosa arenguhäiretest või vigasiustest jne.), lehestiku värvuselt
(vooluvetes võib sageli märgata tumenemist mustjasroheliseni, merest
pärit taimedel pruunikat tooni) jne.
Ķaelus-penikeeļ annab võrdļemisi kergesti hübriide teisie laialeheliste
penil<eeltega. Sagedaimad hübriidid on meiļ P. gramineus )( P. perfoĮiatus
(vt. järgm. takson) ja P' Įucens X P. perfoĮiatus (vt. lk.9a).

l0.

Potamogeton gramineus L. X P. perfoĮiatus L.
Mühlen in Kor_
respondenzbl. Nat. Ver. Riga 49 : 170. 1906; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad.
Handļ.55 (5) :221. 1916.
- P' hetęrophgĮĮus Schreb.X P. perfoĮiatus
L.
Juz. in Fl. URSS | :257.1934 et in @"rr' ,IleHzurp. o6"ņ. l :77' 1955.
P. -\ nitens Weber, Suppl. fl. Holsat. 5. 1787; Led. Fl. Ross. 4 : 26. 1853;
Suess. in Hegi, Iļlustr' Fl. Mitt._Eur. ed,.2' l : l94. l935; Galin. in Liet. fl.
2 :70.1963. (38" joon.)
ų. Risoom roomav. Vars l,5-2 (2,5) mm jäme (ülemised lüļid mõnikord teistest jämedamad), kuni 1 m pikk või pikem, lihtne või mõõdukalt
harunev. Lehed harilikuļt veesisesed, elliptilissüstjad kuni süstjad, pea_
varrel (3) 5-7 (l0) cm pikad, teravad või ebaselgelt ogatipulised, meenu_
tades lopsakat hein-penikeelt, kuid enamasti laiemad [0'B-l,5 (2) cmļ,
kergelt munajad, ümardunud või veidi südaja alusega (pooleldi varreümbrised), võrdlemisi arvukate ühtlaselt paigutunud pikiroodudega (7_l5,
hari1ikult l1-l3), mi11e hulgas sageli üks paar on teistest tugevam; põik_
rood võrdlemisi hõredalt; serv mikroskoopiliselt peenehambaline, värvus
oliivroheline. Nahkjaid ujulehti harilikult ei kujune, aga mõnikord võib
ļeida rootsulisi, mõnevõrra paksenenud pool-ujulehti. Abiļehed l,5-2
(3) cm pikad, rohtjad, rohelised kuni rohekaspruunid, püsivamad kui kaelus-penikeelel, kuid varre alumises osas siiski tihti üsna kergesti hävivad'
Õisikud kujunevad enamasti järjestikku involukraalsetel harudel, vahel ka
varreharudel. Õisikuraag enam_vähem selgesti j ämenenud, sagedam ini 47 cm, vaheļ kuni l0 cm pikk. Tähad lühikesed, kuni l,5 im pikad, kuid võib
esineda ka pikernaid (kuni 3 cm). Õied jäävad viljatuks, harva hakkavad
afenema üksikud viljad, kuid ei saa idanemisvõimeliseks. Sageli käsitletud
iseseisva liigina.
Sarnaneb väliselt hein-penikeele vooluveevormiga (lopsakaleheline,
väheharunev), olles sellest eristatav eeskätt veesiseste lehtede ümara või
nõrgalt varreümbrise aluse ja rooclumuse järgi. Harvemini esineb kaelus.
penikeelt meenutavaid vorme; eristustunnusteks on neil lehtede terav tipp
ja püsivamad abilehed.
Jõgedes mitteharuldane
korduvalt kogutud Pärnu jõest ja selle
lisajõgedest, kasvab ohtralt -Kasari jõe alamjooksul, leitud ka Pirita ja
Pedja jõesi. Järvedes harva (Kooraste Suurjärv, Võrtsjärv, Pühajärv).
Üldlevik. Sporaadiliselt NSV Liidu ja Välis-Euroopa parasvöötmealadel (suhieliselt põhjapoolse levikuga nagu hein-penikeelgi); esineb ka
Põhja-Ameęrikas. Sagedamaid ja iuntumaid värdi perekonnas.

9l

\ P: per|oĮiatas: a
kaelus-penikeelega Sarnaneva

38:.joon: Potamogeton gramineus

įiļdkuju'

6._

-

hein_penikeelega sarnaneva taime

taiņe ülęminę osa. (orig.)

39. joon' Potanlogeton Įucens

\

P. perfoliatus: taime üldkuju. (orig')

1l. Potamogelon į,ucens L. X P. perįoliatus L. - Mühien in Korres_
pondenzbl. Nat. Ver. Riga 49' : l7l. 1906; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad.
Handļ.55 (5) :242.1916; Juz. in Fl. URSS l : 258. l934 et in on. .Ileunurp.
P. \ saĮicifoĮiūs Wolfg.
o6;r. l : 78. 1955; Galin. in Liet. Ī1' 2 : 73' 1963.
in Schult.'et Schult. fil. Mani. 3 : 355. ĮB27.- P. \ decipiens Noļte
ex Ķoch, Synops. fl. Germ. et Helv. ed.2.779. ls44. (39. joon.)
Į. Risoom roomav. Vars kuni 4 mm jäme, l-2 m pikk, lihtne või
harunev. Lehed veesisesed, rootsutud (istuvad või pisut varreümbrised),
teravad või enam-vähem ilmse ogatipukesega, rrrõõtnieilt ja proportsioonidelt varieeruvad (munajas-elliptilised kuni süstjad, peavarre lehtede pikkus 6-15 cm, laius 2-4 cm), sageli tumerohelised, peaaegu
läbipaistmatud. Pikiroode (9) l l-l5 (l9)' neisi tihti üks paar (harvem kaks) teistest tugevam; põikroodude tihedus muutlik. Serv mikroskoopiliste hambakestega, sageli allapoole rullunud. Abilehed l<uni
4,5 cm pikad, pruunikastohelised kuni pruunid, al'losas enamasti kaļle
madala andruga. Õisikud kujunevad harilikult järjestikku involukraalsetel harudel. Õisikuraod vahel enam või vähem märgatavalt jämenenud.
Tähad lüheldased (tavaliselt alla 2,5 cm), õied puudulikult arenenud ning
jäävąd enamasti puhkemata.
Välislaadllt vanemate vahepealne või lähedasem ühele neist. Läikpenikeelest erineb hübriid leherootsude puudumise ja ogatipu nõrgema
arenģu poolest, ka on lehed harilikult väiksemad, tuhmimad, tumedamad,
pikirood arvukamad, abilehed õrnemad' jne. Kaelus-penikeelega sarnaseid
vorme võimaldab eristada terav või ebaselgelt ogajas lehetipp, märl<sa
suuremad ja püsivamad abilehed, ebaselgelt varreümbrised või istuvad
Iehed, roodumus jne' Lähedasest värras| P' gramĮneus \ P. perfoĮiatus on
kaelus- ja läik-penikeele värd tavaliselt kõigis osades robustsem, ka ei esine
esimesel ogatipulisi lehti ega andrutega abilehti. Läik-penikeele harvemini
esinevatest värdadest P. alpinus \ P' Įucens ja eriti P. įucens \ P' praeĮongus on käsitletavat värda mõnikord'peaaegu võimatu makroskoopiliselt
eristada; neil juhtudel tuleb arvestada leheserva hammastust või varre anatoomilisi iseärasusi.
Leitud jõgedest (Kasari ja selle lisajõed, Vääna, Pirita ja Põltsamaa
jõgi)' mõnikord ka järvedest (Saadjärv, Alopi järv Põlva raj.).
Üldlevik. Sporaadiliselt Kesk-EufoopaS, Skandinaavias, NSV Liidu
Euroopa-osas.
2. sektsioon GramĮnifoĮji Fries, Novit. fl. Suec. ed.2.43. lB2B.
- Kõik
lehed veesisesed, kitsaslineaalsed, istuvad, terveservalised, pungas lamedalt üksteise peal. Vars ruljas või lapik. osaviljad vabad, lühikese nokaga.
Taimed talvituvad võsudel moodustuvate talipungadena; risoom enamasti
nõrgalt arenenud või puudub. Ķromosoomide arv 2n:26.

12. Lapik penikeel

Wied. et Web.. Beschr.

I
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compressus (lad. k.)

Potamogeton compressasl L.Sp.Pl. 127.1753;
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 93. 1852; Led. Fl.

-

kokku surutud; lapiku varre järgi.

b
h

'i",

.

I

f
c

d

e

a

õitseva iaime üldkuju, b _ lehe
ristlõige lehe allosast, e _ varre ristlõige,
pealtvaates; h
vi|ja ristlõige. (orig.)

40. joon. Lapik penikeel (Potamogeton compressus) : a

tipuosa,

c
- ristlõige lehe keskosast,
| _ vili külgvaates, 9 - viļi

d_

_

-

Ross.4:29. lB53; Suess. in Hegi, Iliustr. Fl. Mitt.-Ėur. ed.2. l : 195.
1935.
- P. zosterifollas Schum. Enum. pl. Saell. I :50. l80l; Hagstr. in

Kgl. Sv. Vet. Al<ad. Handļ. 55 (5) : 65. l916; Jttz. in Fl. URSS 7 :24l.1934,
in <D.n. yPCP 2 : 23. 1940 et in tD.n. Jleuuurp. o6n. I : 73. lg55; Birkm. in
Latv. fl. l : 106. 1953;Galin. in Liet. Īl.2:49, 1963.
- P4ecr cl"nrocttyrltü,
p. B3MopHlįķonucrnķIü. (40. joon.)
9Į. Risoom enamasti puudub, taimed arenevad harilil<ult ta1ipungadest.

Vars (välja arvatud alumised lülid) väga lapik, l : (3) a-5 (7), ieravaie
kantidega, harilikult enam või vähem tiivuline, 2-3 (4,5) nrm lai (lehtedega peaaegu ühelaiune), mõnikord kummalgi küljel madala vaoga, (0,3)
0,5-1,5 (2) m pikk, allpool lihtne, ülalpool lühiharuline või väheste laiu_
vate fertiilsete harudega. Lehed lineaaļsed, peavarrel (7) 12-15 (23) cm
pikad ja (2'5) 3-4 (5'5) mm laiad, tipus ümardunud, alati ogakesega,

mõnikord võivad olla ka üsna pikalt teritunud (eriti ülemised) või peaaegu
lameda tipuga (kõige alumised ja ta1ipunga lehed). Pikiroode näiļiselt
palju (üle 20), neist'viis teistest tugevamad (servapoolsem paar tihti küll
vaevu märgatavalt), sisaldavad juhtkude' liituvad üksteisega ning keskrooga tipu lähedal; ieised rood koosnevad üksnes tugikoest ning lõpevad
umbselt. Keskrood 1ehe alumisel küljel reljeefselt eenduv, ääristatud kitsaste
(ristlõige kõrguse Suuna9 piklik) õhukambrite (lakuunide) heledate ridadega; lakuuniriba laieneb lehe aluse Suunas nirrg ulatub vahetuļt selle juures enamaSii lähemate põhi-kü1groodLtdeni. Servakiuc1 tugevad. Tugikoc
rikkaliku arengu tõttu on lehecį sitked, jäigavõitu. Abilehed (1,5) 2-4
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41. joon. Lapiku penikeele (Potamogeton compressus) leiukohad Eestis
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(6) cm pikad, välkjaskilejad, tugevakiulised, tihti rohekate küljekanlidega,
servad aluseni lahtised. Näärmekühmukesed varrel lehtede kinnitumiskohal
puuduvad. Õisiļ<ute raod (2) 3-6 (9) cm pikad, lapikud, varrest peenemad,
l<ogu ulaiuses ühtlase jämedusega, tähast harilikult 2--3 (6) korda pike"
mad. Tähk ruljas, tihe, (l) |,5-2 (2,5) cm pikk, koosneb enamasti (5)
6-8 õitemännasest. Viljub üļdiselt halvasti, mõnikord on osa emaļ<aid
redutseerunud. Vili suur, värskena 4-5 mm pikk ja2,5-3 mm kõrge, tugevaļt ļ<umera seljaga või peaaegu neerjas, kahvaturoheline või -pruun; selģ
tömbi kühmulise andruģa, küljed lamedavõitu, mõhk sageli peaaegu sirge,
mõnikord aluse lähedal eenduva kührnuga, nokk mõhuserva tipul, lühike,
harilikult viltu üles suunatud. Üsna tihti paljuneb ainult vegetatiivselt .harude tippudes ktrjunevate talipungadega. Viimaste näol toimub ka liigi
talvitumine; kirjanduse andmeil võivad ületalve elada ka rohelised võsud
ja risoom.
Õitseb juulis, augustis; viljad va1mivad alates juuli lõpust.
Enamik leide pärineb järvedest
eeskätt väikestest madalatest kinni:
ja
toiteaineid sisaldavatest, sageli mõõkasvavatest, ril<kalikult mirieraalduļ<alt düstroĪeerunud järvedest või suuremate järvede eraldunud osadest.
I(asvab ka aeglase vooluga jõekäärudes, vanajõgedes, tiikides jm. mudapõhjal. Ida- ja Ķagu-Eestis võrdlemisi sage, mujal harvem, Lääne-,Eestis
ja saartel aga näib peaaegu puuduvai t (4l' joon.)
Üldlevik. NSV Liidus hajusalt Euroopa-osa keskvööndis, kohati üsna
sage; loodes ulatub Kesk-Ķarjalasse, põhjas ja kirdes piki lõunast põhja
voolavaid suuri jõgesid peaaegu tundra-aladeni; stepivööndis üksikud
leiud; kasvab ka Siberis, on viiteid esinemise kohta Kesk-Aasias ja KaugIdas; Kaukaasias näib puuduvat. Põhjapoolkera parasvöötmes levinud ka
Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Sise- ja Ida-Aasias, |õhjaAmeerikas fssp' zosteriformis (Fern.) Hultėnļ.
Vastavalt kasvukohtade piiratusele suhteliselt vähe varieeruv liik.
Lehe mõõtmete, lehetipu kuju, vaffe'(ka'sõlmevahede) pikkuse, vilja,rnor.
foloogia jms. alusel on Kesk-EufoopaS eraldatud ka mõningai.d vorme
(Fisch. in Ber. Bayer. Bot. Ges. tl :97.1907
- Ī. maįor, Ī. minor, Ī' Įatifo'
Įįus, Ī. angustifoĮius,Ī' cuspidatus, Ī. seĮenocarpus), mis aga on üsna ebaselgelt piiritletud, vaheastmetega seotud ning nähtavasti ilma Suurema
süstemaatilise vääįtuseta. Eestis küllaltki ühetaoline, enam'vähem ' tüüP_
vormile vastav. Kõrvalekaldeid esineb peamiselt kasvu suurenemisena (ta:
valisest pikemad ja laiemad lehed, pil<enenud sõlmevahed); mõnel juhul
on ka lehetipud sujuvamalt teritunud.
Lapiku penikeele hübriide pole Eestist seni kindlaks tehtud, kuid meie
herbaariumides leidub möödunud sajandi keskpaiku Tartu ligemast ümbrusest P. compresszs'e nime all kogutud taimi, millel peale vaieldamatute

į Herbaarmaterjaļist nähtub, et mõnikord on (arvatavasti kokkusurutud varre tõttu)
lapikuks penikeeleks peetud ka ogateravat penikeelt (P. FrĮesĮi) (vastupidist äravahetamįst
ei tule ette); seetõttu võib kirjanduses avaldatud leiuandmete seas mõnėl juhul olla ka
cksl i kke.
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P. compressas'e tunnuste on küllaliki selgeid P. acutifoĮias'e tunnuseid (vt.
allpool). Ebatüüpilisi lapiku penikeele eksemplare, mis võivad olla värrad,
on ļeitud ka l968. a. Valga rajoonist Mõniste asundusest edelas, Vaidva jõe
luha aukudest (<Konnuküla sootidest>).
Märkus. Sektsiooni teistest meiĮ kasvavatest liikidest on lapik penikeel kergesti
eristatavt Ta on aga väga sarnane liigiga P. acutifoĮtus Link, milļe põhiline ļevįļa on
Ķesk_ ja Lõuna-Euroopas, meile lähimad leiukohad Pihkva ümbruses, Leedu NSV-s, Lõuna-

ja Kesk-Rooįsis.

P. acuti|oĮius on Šamuti tugevalt lapiku varrega ja näiliselt paljuroodsele lineaaļsete
lehtedega, kasvult harilikult väiksem, lrarulisem, värvuselt kollakam. Vars pole kunagi
tiivuline, vaid tömpide või peaaegu ümarate kantidega ning.peenem (umbes 2 mm lai).
Lehed ļülremad ja kiisarrrad, peavarrel 5-l0 (t3) cm pikad ja 2-3 (4) mm laiad, lehe-

tipud harilikult ühtlasemalt ning pikemalt teritunud. Hästi võimaldab eristamist roodumus: on ainult kolm tugevamat pikiroodu, külgrood lõpevad tavaliseļt umbselt, suunduvad ļehe tippu või serva ega ļiitu keskrooga. Keskrood on lame, sest teda ääristavad
Įakuunid on ristlõįkes madalamad, enam-vähem ruudukujulise valendikuga, lakuuniriba
ise enamasti laiem, ulatudes tihti juba veidi allpool lehe keskpaika külgroodudeni. Lehekinnitumiskohaļ on varreļ kaks väga väikest näärmekühmu' Abiļehed pruunika varjundiga, kuni 2,5 cm pikad. Õisikuraag (erinevalt lapikust penikeelest) ļühike, umbes õisiku
pikkune või veidi pikem, harva üļe t,5 cm. Ka tähk lühįke, kuni l cm pikkune, ajnu|t 2-4
õitemännasega. Viljub halvasti; viljad samasugused nagu lapikul penikeelel, aga kühmud
vilja alusel tavaliselt tugevamini arenenud. Eelistab väiksemaid seisuveekogusid.
Ainus märge P. acutifolĮus'e esinemisest Eestis ļeidub prof. H. Riikoja töös (l9a0),
kus teda mainitakse Pupastvere järvest Vooremaal. Kahjuks ei oļe võimalik olnud leidu
kontrollida, järv ise aga on pfaegu hoopis kuivaks lastud. Liigi esinemisvõimalusele Eestis vihjavad ilmsed P. acutifoĮius'e tunnused (lehtede roodumus- ja lakuunide kuju, varte
tömbid kandid, õisįkurao pikkus jne.) lapiku penikeele eksemplaridel, mis on kogutud möödunud sajandiļ Tartu ümbrusest Emajõe luhalt.

l3. Juus-penikeel (ahtalehine penikee|) - Potaftįogeton trįchoįdes1
Cham. et Schlechtend. fil. in Linnaea 2 : 175. 1827; Led. Fl. Ross. 4 : 30.
l853; Mühlen in Korrespondenzbl. Nat. Ver. Riga 49: 167.l906;.Hagstr.
in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : 74. 1916; Juz. in Fl. URSS t : 244.
1934, in O,,r. VPCP 2 :25. 1940 et in @1. Jlennurp. o6.n. I : 74. 1955; Suess.
in Hegi, Illustr. Fl' Mitt.-Euf . ed' 2' l : l99. 1935; Galin. in Liet. Īļ.2 : 52.
1963.
PÄecr BoJIocoBI4ĀHbItt'. (42' joon.)
- Risoom
9į.'
niitjas, rikkalikult harunev või puudub (talipungadest arenenud taimedel). Vars peenike, enam-vähem ruljas, harilikult umbes 0,5 mm
jäme, ohtralt (peavarre lehtede kaenlas harud tihti kahekaupa) ning korduvalt harunev. Pikkus tavaliselt kuni 50 (70) cm, kuid taim võib kasvada
ka üle l m pikaks, kusjuures alumised sõlmevahed pikenevad kuni l0 cm-ni
ja isegi üle selle' Lehed kitsaslineaalsed, (2) 3-5 (6) cm pikad ja (0'3)
0,5_0,7 (l) mm laiad, vähe läbipaistvad, jäigad. Pikiroode kolm, keskrood
väga iseloomulik: heleda lakuunipalistuseta, jäme, aluse Suunas tunduvalt
laienev, lehe alumisel küljel silmatorkavalt eenduv, tugikoerikas. Tüseda
keskroo ja kitsa, enamasti allapoole rullunud servadega laba tõttu näivad
lehed harjasjatena. Ķülgrood peened' tihti vaevu märgatavad (eriti tiputrįchoįdes (kt. k.)
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juuksetaoline, juusjas, karvjas; kitsaste lehtede järgi.
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42. joon. Juus-penikeel (Potamogeton trĮchoides): d _ taime üldkuju, b
kesk- ja allosa, c _ ristlõige ļehe keskosast, d _ ristlõige lehe allosast, e
lõige, |

_ vili

külgvaates,

g

_ vili pealtvaates,

h

-

_
_

lehe tipu_,
varre rist_
vilja ristlõige. (orig.)

poolSeS osaS, miStõttu lehti peetakse Sageli.üheroodseiks),

liituvad

kesk-

rooga vahel tipust kaugemal või lõpevad näiiļiselt umbselt; Sefvakiud Selged, põikrbod pole harilikult nähtavad. Lehetipp terav, tavaliselt pikalt
(talipungadel lühikeselt) ahenev, ogakeseta (õisikurao alusel paiknevatel
lehtedel sageli peaaegu tömp). Abilehed 5-l0 mm, harva kuni 20 mm
7t

99

pikad, pruunikad, jäigalt varrest eemalēhoiduvad, Įugevaįe vähesearvūliste kiududega, küljekantideta, toruna rullunud, kuid servad aluseni vabad; hävivad võrdlemisi varakult. Näärmekühmul<esed lehe kinnitumiskohat
puuduvad või on nõrgalt arenenud. Õisikuraag pe,enike, ühtlase jämeduSega, esmastel tähkadel enamasti l,5-_3 cm pikk, järgnevatel kunt7 cm ja
pikem. Õisik lühike (alla 1 cm, enamasti'5-6 mm), hõredavõitu, väheseõieline. oied harilikult ühe normaalse emakagā, mistõ_ttu igast õiest kujulieb üksainus vili (tihti valmib tähas kõigest üks või kaks vilja). Vilįad
oliivrohelised või pruuirikad, suhteliseli suured (umbės 3-3,5 x 2-2,5
mm), iseloomuliku kujuga': selg tugevalt kumer, siļmanähtavalt kühmulise
andņuga; mõhk aiiosas eenduva kühmuga, muidu peaaegu sirge; kü1jcd
lamędad, aluse lähedaļ kltmmalgi pooi väijaulatuvi kühĻukesegr, näkk
lühiiie, sirge. Harva on viii pea.acgu slie. Tähtsal kohal o, u.g.tutiiun.
paljunemine'harude iippudes kujūnevate talipungade abil, mis vabanevad
suve lõpul hääbuvailt taimedelt.
lÕitseb juünist augustini; valminud vilju võib leida juba juuiis.
' ,Rikkaliku harunemise ja
harjasetaoliste kitsaste jäikade lehtede poo_
lest mecnutab väļiselt mõnevõrra kamm-penikeelt (P. pectinatus), kuid.on
seliest hõlpsasii eristatav ieheiuppede puudumise'ja lühikese väheseõielise
õisiku järgi. Teatud määrai võib sarnaneda 1ra mudā-penikeele (Ę. BerchtoĮdti) mõnede vormidega või väikese penikeelega (P. įusiĮĮus). Neist on teda
kõige kergem eristada lehtede alumisel pinnal silmatorkavalt eenduva jä_
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jooni Juus,penikeel

e

(Potam'ogeīon trįchoįd,es) leiukohad Eestis.

meda keskroo ja suhteliselt suurte kühmuliste viljade'j.ärgi, esimesest ka
heledate lakuuniribade puuduņise įätgi keskroo kõrval. Liigile on omane
turneroheline, kuivamisel enamasti mustjaks muutuv värvus.
Kasvab madalaįes väikeveekogudes
- tiikides, kraavides, turbaauku_
des, harvemini järvedes või aeglase'vooĮuga jõgedes. Eestist o1i seni teada
ainult üks leid: möödunud sajandi keskpaigas avastas P. Glehn liigi vana_
des turbaaukudes Emajõe luhal Tartu lähedal Ropkas (iõenduseksemplarid
on säilinud tänini). l970. a. suvel leiti liiki kasvamas Mustvees (jõe suudmeosas ning Peipsi kaldale rajatud supluskoha kanalites) (43. joon.), hiljem kadunud.
Üldlevik. Harva kuni hajusalt NSV Liidu Euroopa-osa keskvööndis,
lõunarajoonides sagedam. Kasvab ka Kaukaasias, I-ääne_Siberi lõunaosas,
Kesļ<-Aasias. Eestis on oma levila põhjapiiri lähedal: põhjapoolseimad
leiukohad NSV Liidu loodeosas paiknevad Leningracli oblastis, Soomes
puudub, Skandinaavias juhuslik (leidub ainult poolsaare lõunaosas).
Kesk- ja atlantilises Euroopas hajusalt või harva; esineb ka Vahemeremaades ning Põhja-Aafrikas.
Varieerub võrdlemisi vähe. Liigisiseste taksonitena on mõnirrgat tun_
nustust leidnud üksnes vilja järgi eristatud vormid: Ī. trįchoįdes (Ī. Įiocarprzs Asch.)
et Guss.) Asch., a.
- vilį peaaegu sile; f. lubercuļatus (Ten,
tubercuĮatus ff ' condgĮocarpus (Tausch) Glück]
vili tugevasti kįihmuline. Eestis leitud viljuvad eksemplarid osutusid -vahepealseteks.
Kirjanduse andmeil moodustab võrdlemisi kergesti värdi, kuid meil
pole neid leitud.

t
|4. Punakas penikeel
- Potamogeton rutįįus Woļfg. in Schuit. et
Schult. fiļ. Mant. 3 : 362. tB27; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55
(5) : 92. 1916;Juz. in Fl. URSS I : 245. 1934, in On. VPCP 2 : 26.1940 et
in <D.n. ,Ileunurp. o6"ir. l : 74. 195'5; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Miįt.*Eur. ed.
2. l : l99. 1935; Birkm. in Latv. fl. 1 : 106. 1953; Galin. in Liet. iļ.2:54.
l963.
major Fries, Novit. fļ. Suec. 2 : 48. lB2B, p. p.; Led.
- P. pusiĮĮus,a.
FI.Ross.4
: 30. 1853, p' p. *- P. pusiĮĮus var. rul.įļus (Wolfg.) V/ied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u, Curļ.93. lB52.
PÄecr KpaCHo-

sarHž. (44. joon.)
9Į. Risoom harilikuļt puudub: taimed võrsuvad enamasti fąļipungadest. Vars peenike, lapik (2:l), ümarat<i kantidega, kuni l mm jäme, alu-

mises osas harunēv' muus osas lihtne, lehekimpudega (lühiharudega) varrelehtede kaenlas; pikkus (l5) 30---+70, tlÖ0) cm. Lehed kitsaslineaalsed,
alusest tipu suunas pikkamisi ahenevād, tipus pikalt ja peeneli teritunuc1
nagu ei ühelgi teisel meie kitsaĮehelisel penikeelel. Peavarre lehed (2,5)
3-6 (7) cm pikad ja umbes I 'mm (0,0-l;5 mm) laiad. Pikiroode tavaliselt ļ<olnr. Keskrood lehe allküljel reljeefselt eenduv, tugikiududerikas,
ilma heleda õhukambritest ääristuseia; külgrood silmapaistvalt tugevad,
kulgevad enam-vähem võrdsel kaugusel servast kui ka keskrgost, liitudes
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44. joon. Punakas penikeel (Potamogeton rutiĮus): a
- õitsevate taimede üldkuju, b
lęhe tipu-, kesk_ ja allosa, c
ristlõige ļehe keskosast, d _ varfe fistlõige, e _ vili
külgvaates, I _ viļi pealtvaates, $ _ vilja ristlõige. (orig.)

viimasega tavaliseli terava nurga all veidi (harilikult 1,5 kuni 3 lehe
laiust) tipust eemal (liitumiskohi on 'šageli äärmiselt, raskesti nähtav).
Mõnikord lisandub lehe alumises oSaS serva ja külgroodude vahele ühel
või mõlemal pool pikem või lühem umbselt lõppev peenike pikirood, muutes
lehe näiliselt kuni viieroodseks. Piki serva jookĮev īugikiud tugev' põikrood
enamasti Vaevu nähtavad. Lehed helerohelised, jäigad ja sitked, muutuvad
vananemisel pruuniks ja koltuvad, kuid jäävad varrele püsima. Õisikurao
alusel paiknev lehepaar (involukraalsed lehed) enamasti lühenenud, pakse_
nenud, laba varrepoolne osa ahenenud, iipupoolne mõlajalt laienenud ning
tömbilt ümardunud, mõnikord įiieroodne, nii et moodustuvad primitiivsed
ujulehed. Kühmukesed lehe kinnitumiskohal harilikult väga väikesed, silmapaistmatud. Abilehed suhteliselt pikad (sagedamini l2-lB mm, vahel
kuni 23 mm), kiulised, kauapüsivad, algul pruunikad, hiljem kahvatud; ser_
vad vähemalt noorelt alumises osas paari-kolme millimeetri ulatuses toruks
kokku ļ<asvanud. Õisikuraag tähast pikem, |,5-2,5 (4) cm pikk, ülaosas
tihti pisut jämenenud, kergelt lapik. Tähad (5) 7-l0 (l2) mm pikad, rul_
jad, harilikult kolme või nelja juba õitsemisajal hõredaļt asetseva männa_
sega. Viljumine enamasti vähene. Vili väike (2,5-3 X l,5-l,8 mm), poolelliptiline, ümara (andruta) seljaga, kergelt kumera või peaaegu sirge
mõhu ja kumerate külgedega, lühinokaline, valminuna pruun, rasvja läi_
kega. Taim talvitub turioonide (talipungade) näol, mis moodustuvad
harude tippudes või lehekaenaldes.
Oitseb juulist augustini; viljad valmivad augustis.
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45. joon. Punaka penikeele (PoĮamogeton rutĮĮus) ļeiukohad Eestis.
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Punakas penikeel sarnaneb teatud määral muda-penil<eelega (P. Berchbrdįį) ja vä.ikese penikeelega (P. pusiĮĮus), kuid on neist suhteliselt kergesti eristatav pikalt ja peenelt teritunud lehetippude, selgelt lapiku varrc,
jäikade lehtede jms. järgi.
Kasvab peamiselt väikestes madalates meso-' eu- või düseutroofsetes
järvedes või suuremate järvede madalates lainetuse eest kaitstud osades
mudasel põhjal. Seni oļi andmeid ainult. l<ahest punaka penikeele leflust
Eestis
Valga rajoonis. Praegu on teada
- Kasari jõest ja Suur-Nihujģrvest
kokku üle 40 įeiukoha
eeskätt Haanjas, aga hajusalt ka mujal Eestis
(45. joon.);valdav enamik neist on järved,'peale nende ainult kaks muud
veekogu (Kasari jõe suue ja linaligu praeguses Viljandi rajoonis).
Üldlevik. Kohati NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja läänerajoonides;
loodes ulatub Laadoga-Ilmeni valdkonnäst Lõuna-Kaiia1asse (pähj apootseim leid Arhangelski oblastis), lõunas Ukraina põhjapoolsesse ossa. NSV
Liidu Aasia-osas (nagu kogu Aasia territooriumil) puudub. Ķa Euroopas
võrdlemisi piiratud levikuga: suhteliselt Sage Kesk_Euroopa lauskmaa
põhja- ja kirdeosas, mujal Kesk-Euroopas hajus või haruldane, mägismaadel puudub; atlantilises Euroopas ja Skandinaavias haruldane, LõunaEuroopas puudub. Põhja-Ameerikas esineb punal<ale penikeelele lähedane
liik P. strictĮfolius A. Benn.
' Varieerub võrdlemisi vähe ning erinevused sõltuvad eeskätt l<asvutin_
gimustest, nagu vee sügavus jms. Harunemata või väga vähėste hatudega
taimi on käsitatud vormina Ī. sim'pĮicissįmus Tisel.; selļiseid eksemplare
leidub küllalt ka Eesti materjalis, kuid pigem on tegemist noorte taimedega
kui erilise kasvuvormiga.
Hübriide ei ole Eestis seni kindlaks tehtud.

15. ogaterav penikeel
Potamogeton Frįesįį l Rupr. Beitr. Pflanzenk.
Russ. Reichs 4 : 43. lB45; Juz. in Fl. URSS I : 245. 1934, in @n. VPCP
2':26': !g40 et in o.n',ĪĪeuvlurp. o6"rr. l :74. |955; Enari et al. Kodumaa taimestiĖ 32. *94'3; Birkm' in Latv. il. l : l07. 1953; Galin. in Liet. Ī1. 2 : 54'
l963. *''P. mucronatus Schrad. in Roem. et Schult.'Syst.3:5ļ7. iB18 (nom.
nud.);mūhlen in Korrespondenzbl. Nat. Ver. Riga 49: l66. l906; FIagstr.
in Kgl. Sv. Vet. Aka'd. Handl. 55 (5) : 94. 1916; Šr"... in Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt._Eur. ed.2. l : I97.1935.
et Web. Beschr.
- P. pusiĮlus L. P'--Wied.
phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl.93. lB52, p. p.
pusiĮlus a. major Fries,
Novit. f'l. Suec. 2:48. lB2B, p. p.; Led. Fļ. Ross,4 : 30. lB53, p. p.
- P4ect
Opusa. (46. joon.)
9į. Taimed arenevad enamasti talipungadest, risoom kujuneb harva.
Vars selgesti lapik (2-3: l), ümarate kantidega, kuni l,5-2 mm jänre ja
30-80 (150) cm pikk, allosas vahel haruneb, muus osas sageli peaaegu
lihtne, lehekimpudega (lühiharudega) varrelehtede kaenlas, 2-3 Ų) 1ärjestikuse õisikuga tipus. Lehed kitsaslineaalsed, peavarrel (3) 4-7 (lO) cm

t
nimi.
ļCI4

Upsala ülikooli botaanikaprofessori Eliag Magnus Friesi (i794-l878) auks arrtud
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.taime üldkuju (esmasõisik ära
46. joon. ogaterav penikeel (PoĮantogeton FrĮesiL): a
õitsenud), įl
osa varrest lelre allosa, kaenļa-abilelre ja näärnekülrmukesega, c
- talipung, d
r'istlõige ļelre ļ<eslrosasl, f
ristlõige,
ļehe tiprr-, kesk- ja allosa, e
-g vili külgvaates' h _ vili pealtvaates,
-'varre
l _ vilja ristlõige. (orig.)

-

ļ
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pikad ning ļ,5-3 (4) mm laiad, jäigavõitu, noorelt puhasrohelised (mõningaiel juhtudel punaka tooniga keskroo piirkonnas), hiljem sageli hallika või kollaka varjundiga, tuhmid. Pikiroode reeglina viis. Keskrood ļehe
alumisel pinnal eenduv, ilma heleda lakuunipalistuseta, harva väga kitsa
läbipaistva lakuuniribakesega kummalgi pool. Seespoolne külgroodude
paar Servapoolsest tugevam, kulgeb enam-vähem võrdseļ kaugusel lehe
keskroost ja servast, liitub keskrooga tipu lähedal. Servapoolsed külgrood
jaotavad seespoolsete külgroodude ja serva vahele jääva ala pooleks rring
liituvad esimestega tavaliselt tükk maad tipust aĮlpool. Tüüpilisest roodu_
musest kõrvalekaldumiste SeaS on sagedaim lisaroodude esinemine laiema_

tel peavarre lehtedel (enamasii servapoolseie külgroodude ja serva vahel).
Harvemini esineb roodude arvu redutseerumist kolmele (ialipungade ja
harude lehtedel). Servakiud tugevad, põikrood tavaliselt selged. Lehe tipp
harilikult võrdlemisi lühikeseļt terituv, hästi arenenud ogakesega. Involukraalsed lehed vahel lühenenud, ümardunud tipuga, lakuunilised, alusel
ahenenud, täidavad ujulehtede ülesannei. Abilehed peavarrel (l) l,5-2
(3) cm pikad, valkjaskilejad, enam-vähem lapiti kokku Surūtud, tugevate
rohekate küljekantidega' enam_vähem jäigad, kauapüsivad, noorena pikalt
kokkukasvanud servadega, mis aga peatselt lahti kärisevad, nii et kinniseks jääb ainult paari millimeetri pikkune a1losa. Liigile on iseloomulik
abilehe küljekantide vahelise osa lõhenemine kaheks hõlmaks, mistõttu lehe
alusel kujuneb sageli näiliselt kaks harkjalt hoiduvat abilehte. Eriti ilmekas on See nähtus talipungadel, andes neile äärmiselt iseloomuliku vilja'
pead meenutava välimuse. Näärmekühmukesed lehe alusel harilikult (vähemalt osal sõlmedel) arenenud. Õisikuraag õisikust pikem, viljumisajal
l,5-3 (s) cm pikk, lapik, harilikult (eriti esmastel õisikutel) ülespoole
jämenev, pärast õitsemist kõverduv. Tähk harilikult kolme (harva kahe
või nelja) kaheõielise männasega, mis pärast õitsemist telje pikenemise
tõttu üksteisest veidi eemalduvad, lõpuks 0,7-| (l,3) cm pikk, hõre. Viljad
väikesed, värskelt 2,5-3 mm pikad ja |,5-2 mm kõrged, rohekad, rohe'
kaspruunid või beežikad, sarnanevad väikese ja muda-penikeele viljadega;
selg kumer, ebaselge andruga, mõhk ja küljed kumerad, nokk lühike. Ületalve püsivad talipungad, mis kujunevad lehekaenaldes.
Oitseb juuni keskelt augusiini; viljad valmivad juuli teisest poolest
alates.
ogaterava penikeele lopsakad eksemplarid sarnanevad (eelkõige la_
piku varre tõitu) väliselt mõnevõrra lapiku penikeelega (P. corrtpressas),
milleks teda küllaltki tihti on ka peetud. Mõned vormid võivad meenutada
tömbilehist penikeelt (P. obtusifoĮius), kidurad eksemplarid muda-peni_
keelt (P. Berchtoļdįį). Korrapäraselt viieroodsed lehed, lakuunipalistusteta
keskrood, harkjalt lõhenenud abilehed ja iseloomuliku kujuga talipungad
võimaldavad ogateravat penikeelt harilikult ka vegetatiivsena võrdlemisi
kergesti ära tunda.
Kasvab järvedes, aeglase vooluga jõgedes, vanajõgedes, paisjärvedes,
tiikides; eelistab rikkalikult mineraal- ja toiteaineid sisaldavaid veekogusid
ning mudast põhja' Sage kogu mandril, leidub ka saartel (47. joon.).
106
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47. joon. ogaierava penikeele (Potamogeton Friesii) ļeiukohad Eestis.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas sagedaim keskvööndi veekogudes;
ulatub Karjala ANSV lõunaossa, Arhangelski oblastis piki suurte jõgede
orgusid veelgi kaugemale põhja (- põhjalaiuse 65?-ni), lõunas PõhjaUkrainasse (üksikleide piki jõeorge peaaegu Musta mereni); täheldatud
ka Siberis ja Kaug-Idas. Kesk-Euroopa lauskmaal kohati sage, samuti Taanis; Hollandis, Briti saartel ja Skandinaavia poolsaare lõunaosas. Euroopa
mägialadel ja Vahemeremaades haruldane (on viiteid Bulgaariast). Esineb
ka Põhja-Ameerikas.
Varieerub lehtede mõõtmetelt' vafre sõlmevahede pikkuselt, mõne_
võrra ka lehtede roodumuselt ning lehetipu kujult. Peale meil hariliku tüüp_
vormi Ī. Frįesįį (peavarre lehed 2-3 mm laiad, 4-7 cm pikad, viieroodsed)
on lehtede järgi eristatud mõningaid vorme, mis on esindatud ka Eestis:
f. ĮatifoĮius (Ruthe) Hagstr.
või laiemad,
- peavarre ļehed 4 mm laiadpeavarre
sageli seitsmeroodsed; f. angustifoĮius (Fisch.) Hagstr.
lehed
2
al|a mm laiad, harude lehed sageli kolmeroodsed; f. boreaįįs Hagstr.
varrelehed pikad (8-l0 cm); Ī. obtusįor Fisch.
lehetipp tömbilt ümardunud, väikese ogakesega. Kõik nimetatud vormid on omavahel üleminekutega seotud, nende piirid pole alati selged (näit. osutuvad ļaialehelised
taimed harilikult ühtlasi ka pikalehelisteks). Vbrmide seoseid konkreetsete
kasvukohatingimustega ei ole põhjalikult uuritud. Eestis paistavad laia- ja
pikalehelised populatsioonid esinevat eeskätt tugeva läbivooluga järvedes
või järveosades ja paisjärvedes, ka aeglase vooluga jõgedes' Vähesed kitsa_
ļ07

leĖõĪīse[_ pciįūlriĮšioonid pärineväd luhaveekogudest""(hübridogeense tek.
kega

?)

Ogater.aya.penikeele värdadgst oh Eestis täheldatud P. Berchtoļdįį

x

P''Frįesįī. -Peale selle ieidub möödunud' sajancli keskel Tartu ümbrusesį
Emajõėst ia selle luhaveei<ogüdest kogutud P' FrieŠįį ja P' pusiĮĮas'e (s. l,)
herbaarnraterjali hulgas eksemplare, mida võiks pidada hübriidiks P. Frįe'
sjl X P. püsiĮĮus.

t

' 16. Väike penikeel - Potanl.ogeton pusiĮĮus L. Sp. P|. l27. |753;
Wied. et Web.'Beschr' plran. Gew. Esth-, Liv- ū. Curl. 93. lB52, p.'p,; Led'

Juz. in o.rr. yPCP 2 :27.1940; Enari et al.
Biikm.
in Latv. fl' l : l0B; 1953, p. p.?; Dandy
Kodumaa įāimestik 3l. l943;
in Rothm...Exļ<ursibnsf1. ed. 4. 607. 1976. - P. panormįtanus Biv._Bern.
Nuove plairte ined.6, lB3B; Hagstr. in Kgļ. Sv. Vet. Akad.Handl.55 (5) :98.
|?lfi; Juz. in Fļ. URSS 1 : 246' 1934 et in <D"n. JleHzurp. o6n. | : 75. 1955;
P.pr'
Hy'I.Nord. kärļväxtfl. l : l03. 1953; Galin. in Liet. fl.2:56. 1963.
Iļļustr.
sįļlus var. par.n'rmitanrzs (Biv.-Bern.) A. Benn.
- Suess. in Hegi,
PÄecr ualeulKl.tit, p. na.nepmcxrü.
Fl. Mitt.-Eur., ed. 2. | : l9B. ļ935.

Fl.

RoŠg'

4

:",29. 18_53, p. p';

-

(48. joon.)

E. Risoom

puudub. sageli ja iaimed arenevad talipungadest. Vars
peenike, niitjas, 0;3-0,5 mm ļäbimõõdus, ruljas või nõrgalt kokku surutud
(kuni l,5: l), allosas harunev, ülalpool lihtne; pikkus 20-30 (60) cm.
Lehed kitsaslineaalsed, (1,5) 2-4 cm, harva (vooluvees) kuniT cm pikad,
(0,5) 0,7-l (l,5) mm laiad, helerohelised, tihii kollaka tooniga, veidi jäigad. Pikiroodē kolni. Keskrood lehe allküljel alumises osas eenduv, harilikult':ilma' 1akuünipalistuseta, vahel allosas ühe rea väga kitsaste heledate
lakuunidega kummalgi pool. Ķülgrood peened, tipupoolses osas tihti vaevu
märgatavad; .kulgevad harilikult servalę pisut lähemal kui keskroole, liituvad viinrasega või hä.äbuvad tipust mõnevõrra kaugemal (harilikuli 2-3,
sageli'4-_5 ja:isegi kuni B, harva vähem kui l,5 lehe laiust). Võrdlemisi
harva'esineb ļehe alum.ises osas üks või kaks peenikest lisa-külgroodu. Serval<iucį tugev, põikrood pole nähtavad (lehe kude tihe). Lehe tipp hari.ļiļ<uļt,võrdlemisi lühidalt teravnev, ebamäärase ogakesega või ilma, mõnikord enam-vähem selge ogatipuga. Involukraaļsed lehed vahel tömbiļt
ümaidunud tipuga, arvul<ate lakuunidega, täites ujulehtede funktsiooni,
Abįlehed 5-B (l5) mm pikad, pruunikad, pehmed, peenekiulised, kilejad,
vart ümbritsevaks toruks ļ<okkukasvanud servadega (noored abilehed 2/a
võilpeaaegu kogu pikkuses kinni, hiljem võivad sügavamalt lahti rebeneda),
võrdl,emisį käuapüŠivad. Näärmekühmukesed. lehtede alļlsel puudüvad võį
on vähė ärenenud;,Õisikuraa'g peenike, ühtlase jämedusega, tähast enąmdstį miiu korda piketn, (l) l,5-2,5 (3,5) cm pikk. Tähk lühike, (3) .47 mml'pikk, hõre, enamasti ainult kahe kuni'nelja (valdavalt koļme) õitemm pikad; umbes 1,5 mm kõrged, rohe'
männasegal Viljad väikesed,,2
-2,5 kumet, andfuta, enam-vähem sile; mõhk
kāspiuuiiid,,äraspidimunajad; selg
:

t- pušitlus (lad. k.) --_ väike, pisike.
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48. joon. Väike penikeel (Potamogeton pusiĮĮus): 4 _'õįtseva taįme ülemine osa, b
ja'allosa,
d
kesktipu-,
ja
iehe
c
noore
kaenla-abilehega,
allosa
ļehe
variest
-_ristlõigę
lehe keskosast, e

-

ristļõige lehe allosast, l
vili pealtvaates, i _

_

varre ristlõige, 9

vilja ristlõige.

.!o:iu

- vilį

külgvaates,

li-_

)

(l, ļ

ja küljed kumerad; nokk väga ltitriķe. Ületalve elavad talipungad, mis kujunevad eeskätt lehekaenaldes ning on väga sihvaļ<ad, raotaoļised.
Õitseb juulist augusiirfi; viljad valmivad alates juuli lõpusi.
Väike penikeel on väliselt väga sarnane muda-penikeelega (P. BerclttoĮdii); kirjanduses on neid;kuni viimase ajani tihti käsitletud ühe 1iigina
nime aļl P. pusiĮĮus (s. l ).Täpseks määramiseks kõige kindlam, kuid raskesti jälgitav tunnus on abilehtede kinnisus (lõiked!). Tüüpilistel juhtudel võimaldab liike võrdlemisi hästi eristada l<a lakuuniriba esinemine või
puudumine lehe keskroo ääres, külgroodude liitunriskoha kaugus lehe tipust
ning näärmekühmukeste arengumäär lehe kinnitumiskohal. Siiski on mõlemal liigil nende tunnuste poolest ka üsna sarnaseid vorme' Abistavateks
näitajateks on taime värvus (väikesel penikeelel harilikult pruunikaskollase varjundiga heleroheline, muda-penikeelel puhas- või tumeroheline),
harunemisviis, lehtede konsistents jne. Õisikud ja viljad on mõlemal liigil
sarnased. Üsna sarnane väikese penikeelega (harunemine, VärVuS, keskroo
ehitus, kühmukeste nõrk areng) on punakas penikeel (P. rutiĮus). Käepärasemateks eraldustunnusteks on viimase iseloomulik pikalt ja peenelt
terituv lehetipp ning selgesti lapik vars.
Kasvukohtadeks on suuremate veekogude (järved, riimveelised merelahed) madaļaveeļised osad ja väikeveekogud; on leitud ka aeglaselt voolavast veest. Kasvab enamasti nõrgalt mudastunud liivaseļ või savikal põhjal. Sageli ei saa vanematest leiuandmetest selget ülevaadet, sest P. pusiĮįus'e aL| on tihti mõistetud tegelikuli P' Berchtoįdįį'l võī ei ole neid liike
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49. joon. Väįkese penikeeĮe (Potamogeton pusīĮĮus) leiukohad Eestįs.

ll0

üldse teineteisest eristatud. Hiiisemast ajast (P. pusĮllus į. käesolevas
tähenduses) on avaldatud andmeid kümnrekonna leiu kohta (põhiliselt
1äänesaartelt ja mandri looderannikult), neist osa herbaarņaterjaliga iõestatud. Praeguseks on kindlaks tehtud mõniteist leidu läänesaartelt ja
mandri loode_ ning läänerannikult, mõned põhjaranniku järvedest (Maardu, Kahala), üks Narva jõest ja mitmeid leide Peipsi ranniku lompidest ja
madalveest (49. joon.). Sisemaalt on vaid üksikuid leide (Palujüri ja Tamula järvest Võru rajoonis, mõned möödunud sajandi leiud Tartu ümbrusest). Liik näib meil olevat seotud eeskätt riimveekogudega ja tema esinemist magevees võiks seostada ajalooliste teguritega (jääajajärgse merelise
pcrioodi relikt?).
Üldlevik. Suhteliselt lõunapoolse areaaliga liik: NSV Liidu Euroopaosas levinud küll laial alal (põhjas piki jõeorge Dvina alam- ja Petšora
keskjooksuni, hajusalt kogu keskvööndi ulatuses), kuid leviku raskuspunkt
on lõunarajoonides
lehtmetsade ja stepivööndis; esineb Kaukaasias ja
on
viiteid
esinemisest Ida-Siberis ja Kaug-ldas. FennoskanKesk-Aasias,
dias levinud põhiliselt piki Läänemere, Botnia ja Soome lahe rannikuid,
suhteliselt sage Põhjamerega piirnevatel maadel (Taanis, Briti saartel
jne.), Kesk-Euroopa sisemaal hajusalt kuni harva; esineb ka Vahemeretlaades. Ulaįub Edeia-Aasiast Sise- ja Ida-Aasiasse (Jaapan); levinud
Põhja-Ameerikas ning Aafrikas.
Sõltuvalt kasvutingimustest varieerub mõncvõrra lehtede mõõtmetelt,
varre sõlmevahede pikkuselt, harunemismääralt jne. Selle alusel on eraldatud küll mõningaid teisendeid ja vorme (Fisch. in Ber. Bayer. Bot. Ges.
It : 109, 110. 1907), et aga valdav enamik penikeelie liigisisest muutlikkust
käsitlenud autoreid pole liiki eristanud P. BerchtoĮdįį'st või on seda teinud
koondliigi P. pusiĮĮus L. (.. l.) teisendite tasemel, on väikese penikeele
varieeruvus ja selle ökoloogi1ine taust tänini jäänud piisavalt läbi töötamata. Eestist pärinevad näidised on vaļdavalt üsna väikeselehelised (varrelehtede laius umbes l mm, pikkus 3-4 cm), kuid päris kitsalehelisi taimi
(varrelehtede laius kuni 0,5-0,6 mm), mis võiksid vastatä teisendina var.
mįnor Biv.-Bern. kirjeldatud vormile, on leitud harva. Päris haruldased
on lopsakalehelised populatsioonid (lehed üle l,5 mm laiad), mis oleksid
samastatavad Fischeri var. major'iga (üks leid sajandi algusest Saaremaalt Sõrve säärelt ojast).
Väikese penikeele hübriididest on Eestist leitud P. Berchtoļdii l P. pusĮĮĮus (Saaremaalt). Peale selle on Tartu ümbrusest möödunud sajandi keskel kogutud ebatüüpilisi (P' Friesji sugemetega) eksemplare, mis võiksid
kujutada endast hübriidi P. Frįesįį )( P. pusiĮĮus.

t?.

Potamogeton obtusįfoĮĮus t Mert. et Koch
Tömbilehine penikeel
l
lB23; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Fl.
3.
:
B55.
ed'
in Röhl' Deutschl.
Esth-, Liv- u. Curl. 93. 1852; Led. Fl. Ross. 4 :29.1853; Hagstr. in Kgl. Sv.

I

obtusįĪolįus (lad. k.)
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tömbilehine.
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50. joon. Tömbilehine penikeel (Potamogeton obtusĮfoĮius): a * õitseva taime üldkujLr
(Ī. obtusĮf oĮius), b -- lehe tipu-, kesk- ja allosa, c _ ristlõige lehe ļ<eskosast, d _-varre

ristlõige,e-vilikülgvaates,l_vilįpealtvaates,g.-viljaristlõige,h_Ī.eĮongatus,
viljuva tairne üldkuju. (orig.)

Vet. Akad. Handi.55 (5) : tt5. igtO; juz. in Fl. URSS t :246. 1934, iri
O.n. VPCP 2 :28. 1940 et in Qn. .Ileuuurp. o6.n. I : 75. 1955; Suess. in Hegi,
Iļlustr. trl. Mitt.-Eur. ed.2. l : 196. 1935; Birkm. in Latv. Iļ. l : l07. l953;
Galin. in Liet. fl. 2 : 58. 1963.
TynoJIHcTHbĮį. (50. joon.)
- PÄecr
9Į. Risoom enamasti puudub
(taimed arenevad talipungadest), aga'
mõnikord kujuneb ka roomav ja harunev peenike risoom. Vars peenike, kuni
l (l,5) mm läbimõõdus, lapik (umbes 2: l), ümarate kantidega, rohļ<ete
lihtsate harudega, (l0) 30-70 (l00) cm pikk. Lehed lineaalsed, õhukesed,
pehmed, sageli punakaspruuni varjundiga, eriti keskroo piilkonnas. Peavarre lehed (4) 6-8 (10) cm pikad ja (l'5) 2-3 (4) mm ļaiad. Laba alus
sujuvalt ahenev, tipp ümartömp, vaevu märgatava ogatipukesega, harveminį ülemised lehed peaaegu teravad. Pikiroode kolm. Kü'lgrood peened,
kulgevad lehe servale märksa (harilikult umbes kaks korda) lähemal kui
į<eskroole ning liituvad viimasega üsna tipu juures '(mitte kaugemal kui
pool lehe laiusest); laiematel ļehtedel lisandub allosas tihti ühele või teisēle
poole külgroode üks või mitu lühemat või pikemat, sageli ebasümmeetriļiselt paiknevat peenikest pikiroodu, nii et leht võib näida kuni viieroodsena,
harva isegi seitsmeroodsena. Keskroodu palistab aluse suunas laienev õhukambrite (lakuunide) rida, mis alusel ulatub sageli külgrooducleni. Põiļ<rood tāvaliselt enam,vähem selged, tugikiud. lehe serl,as väga peenikesed,
silmapaisimatud. Lehe kinnitumiskohaļ -ļ<aks üsna suurt (mõnikord palja
silmaga nähtavat) enamasti ovaalset kühmukest. Abilehed harilikult ļ<uni
l,5, vahel kuni 2 (2,5) cm pikad, laiad, liilejad, pehmevõitu, ebaselgete,
alļosas pruunikate küljekantidega, kogu pikkuses vabade servaclega, vall<'
jad; hävivad'suhteiiselt varakuļt. Õisikuraag lühike, tähaga enam-vähenr
ühepikkune, pikenenud varrelülidega taimedel sageli mõnevõrra (kuni l<aks,
väga harva kuni kolnr korda) pikem, viljumisajal 0,8-l,5 (2-3,5) cm
pikk, sirge, pole märgatavalt jämenenud. Tähk lühike, ruljas, (6) B-10
(l5) mm pikk, kolme või nelja õitemännasega. Viljumine hariliļ<uļt rikka_
lik. Vili o1iivroheline ļ<uni rohekaspruun, viltuselt äraspidimunajas, suhteliselt suur, värskena (3) 3,5-4 mm pikk ja 2-2,5 mm l<õrge; nol<l< väga
lühike; mõhkmine Serv enam-vähem kumer; selg poolringjas, üsna selge,
sageli kühmuļise laia andruga; l<üljed kumera.d, alus harilikult kühmukes_
tega. Taim talvitub enamasti harude t1ppudes või lehekaenaldes moodustuvate talipungadena, millest kevadel arenevad uued võsud. Ületaļve võivad
säilida ka risoomi osad.
Õitseb juuni lõpust augustini; viljad valnrivad juuli teisest poolest

-

alates.

Sarnaneb mõnevõrra lapiku (P' compreŠszs) ja ogaterava (P. Friesii)
penikeelega. Esimene on tömbilehisest penikeelest hõlpsasti eristatav paljuroodsete jäikade ļehtede ja laia, tugevalt lapiku varre poolest. Teisel on
1ehed harilikult viieroodsed, ogatipulised, keskrood ilma ļakuunipalisiuseta, abilehed allosas kokkukasvanud, jäikade külgcdega, sageli pikuti
kaheks hõĪmaks kärisenud, õisikuraag pikem, jämenenud, viljad väiksemad.
Esineb peamiselt väil<semates kesl<- kuni rohketoitelistes, sageii mõõdukalt huumuselistes järvedes, ka muudes Šeisuveekogudes (tiikides jne.).
8 ENSV
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5l. joon. Tömbilehise penikeele (Potamogeton obtusifolius) leįukohad

Eestis.

Kuni vilmase ajani oli teada ainult üks viide tömbiļehise penikeele esinemise kohta Eestis, nimelt Neit.sijärves otepääl (Audova, Bekker, 1923).
Praeguseks on kindlaks tehtud üļe 40 leiukoha, enamik rleist Kagu_Eestis
(51. joon.).

Üldlevik. Levinud NSV Liidu Euroopa-osa keskvööndis; põhjas ulatub
Koola poolsaarele, piki jõeorgusid Arhangelski oblasti põhja-' ja l(omi
ANSV keskossa, lõunas Ukraina põhjaossa; leitud ka kagurajoonidest; esi_
neb,Siberis, viiteid on Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast. Fennoskandias ületab
rannikualadel kohati põhjapolaarjoone, kuigi on sagedam lõunaosas; ĶeskFuroopas hajus, lauskmaal (eriti kirdes) kohati sage; atlantilįses Euroopas
samuti hajus, kohati sage (Holland); Vahemeremaades pr.aktiliselt puudub. Kasvab ka Edela_ ja Sise-Aasias, Põhja_Ameerikas ja Gröönimaal.
Varieerub varre sõlmevahede pikkuselt, mõnevõrra ka lehtede mõõtme_
telt. Nende tunnuste alusel on eraldatud mõningaid vorme, millest Eestis
esinevad Ī. obtusifoĮius (Ī. ĮatifoĮius Fieb., var. auĮgaris Fisch.) (50. joon.,
a) - lühikesie varrelülidega (alla 2 cm) madalakasvuline rikkalįkult tlaru_
ja f. eĮongatus Cham. et Schlechtend. fiļ. (Ī. f luuiaĮis
nev madalveevorm
Lange et Mortens.; -Ī. Įacustris Fries) (50. joon., h)
varrelüli_
- pikenenud
dega (kuni l0 cm ja rohkem), sageli ka mõnevõrra pikenenud
õisikuraagu_
dega väheharunev süvaveevorm. Mõlemad vormid esinevad meil peaaegu
võrdse sagedusega (esimene väikeveekogudes ja järvedes kaldaäärses madalvees, teine mõnevõrra sügavamas vees), kasvavad sageli praktiliselt

n4

kõrvuti ühes ja Sarnas veekogus ning on omavahel üieminekuįega seotud.
Ilma suurema. süstemaatilise väärtuseta.
Tömbilehise penikeele hübriide pole Eesiis täheldatud.

ļ8.

po|orņogeton BerchtoĮdįj t Fieb. Potam. Böhm'
Muda_penikeel
40. lB3B et in Bercht. et opiz. Ökon.-iechn, Fl. Böhm,2 (t) :277. lB3B;
Juz. in o"ņ. VPCP 2 : 28. 1940 et in on. IleHurrrp. o6n. l : 75. 1955; Enari
ėt al. Kodumaa taimestik 3l. l943; Galin. in'Liet' fl,2 : 59. l963; Dandy in
Rothm. Excursionsfl. ed.4. 607.1976.
- P. pusilĮus aucĮ., non L.: Wied.
et Web. Beschr. plran. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 93. 1B52, p. p.; Led. Fļ. RoŠs.
4 :29. 1853, p. p.; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : lBl. 1916;
Juz.in Fl. URSS t:247,1934; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.
l : 19B. 1935, p' p'; Hyl. Nor.d. kärlväxtfl. l : l03. 1953; Birkm. in Latv. fl.
l : l0B. 1953, p'p.? P4ecr. Eepxro.lls4a' p. MaJIeHLNuül. (52. ja 53. joon.)
- sageitņ taimed arenevad talipungadest. Vars pee9Į. Risoom puudub
nike, rriitjas, (l0) 20-40 (B0) cm pikk,0,4-0'7 (l) mm läbimõõdus, ruljas või nõrgalt. lapik (kuni l,5 : l), harilikult ohtralt harunev, õisikuid
kandvate pikkade külgharudega. Lehed kitsaslineaalsed, pehmed, enamasti
tume- või oliivrohelised, peavarrel tava1iselt 2-4 cm pikad, harva lühemad,
tihti (eriti vo<iluvees) pikemad
- kuni 6 (7) cm; laius (0,5) l-1,5 (2) mm.
Pikiroode tavaliselt kolm.' Keskrood üsna ļame (ei eendu lehe alumisel pinnal märgatavalt), .ääristatud avarate õhukambrite (lakuunide) ridadega,
mis vastu valgust vaadatuna paisiavad heledatena kahel pool keskroodu;
tüüpilisel juhul on kummalgi pool keskroodu lehe alumises osas kaks, ülal_
pool üks enne tippu hāäbuvat lakuunirida; ridade laius ja arv võivad varieeruda. Külgrood peened, kulgeva,d enanrastį setvaļe mõnevõrra lähemal
kui ļ<eskroole (kesl<roo laienetnise tõtiu a1lpool sageli näįliselt keskel),
(0,5) l_l,5 (3) lehe laiuse kaugusel, tipust liituvad keskrooga; mõnikord
on liitumiskoht halvasti nähtav. Harukordadel lisandub lopsakakasvulistel
taimedel laiemate peavarrelehtede alumisse oSSa üks või kal<s vaevu märgatavat lisa-külgroodu. Servakiud võrdlerrrisi peened, põikrood selged või halvasti nähtavad. Lehtede tipuosa harilikult lühikeselt terituv, iļmse või eba_
selge ogatipukesega, harvemini sujuvalt teravaks,tipuks ahenev või törir_
biļt ümarduv, näsaja tipukesega. Õisikurao alusel paiknevad (involukraalsed) lehed võivad muunduda algelisteks ujulehtedeks
ümat'du- tipuosas
da, laieneda ja lakųune moodustada. Abiļehed lüheldased,
0,5-l cm, eriti
lopsakakasvulistel taimedel kuni 1,5 (l,B) cm pihad, torujalt rullunud, kuid
aluseni vabade servadega, kilejad, pehmed, pruunikad, ebaselgete, vahel
rohekate küljekantidega, hävivad varakult. Kahel pool lehe kinnitumiskohta
varrel valkjas, koļlakas või oranž poolkerajas näärmekühmuke, nris harili_
kult vähemalt noorematel sõlmedel on hästi arenenud (vahel isegi palja silmaga eristatav), harvemini nõrgalt välja kujūnenud. Õisikuraag peenike,
ühtlase jämedusega või ülespoole mõnevõrra jämenev, tähast ( l'5) 2.-5 (l0)
korda pikem, (0'5) 1-3 (5) cm pikk. Tähk lühike, 3-6 (B) rrrrrr pikk, 2-4-
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52. joon. Muda-penikeel (Potamogelon Berchtoļdįi):

a

õitseva iaime üldkuju, b

_

osa

- c _ ļehe tipu-, kesk- ja
varrest lehe allosa, kaenla-abilehe ja näärmekühmukesega,
allosa,
d
vooluveevormi lehe tipuosa, e _ ristlõige. lehe keskosast, i
ristlõige
allosast,
lehe
g-varreristlõige,
h-vili külgvaates, l-vili pealtvaates,i ristlõige. (orig.)
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53. joon. Muda-penilreel (Potantogeton Berchtoldiī): a
- lakuuniļiste lehtedega vorm
[var. Įacunatus (Hagstr.) Fern. ?ļ, taime üldkuju, b _ sama volmi ļehe tipu-, kesk- ja
allosa, c _ ristlõige ļehe keskosast, d ristlõige lehe alļosast; e - tömbitipuliste lehtedega
vofm (: P. Sturrochįį A. Benn.'?), taime üldkuju' f _ selle vormi ļehe tipu-, kesk- ja
ristlõige lęhę keokosast, h * ņistlõige ļehe ąļlssąst, (otig.)
alļosa's

-

a

õieline, ovaalne või peaaegu keräjas. Õied roheļ<ad. Viljad väikesed, värs_
kelt (2) 2,5-3 mm pikad ja 1,5-2 mm kõrged, Sarnanevād ogaterava ja
väikese penikeele viljadega, nencle värvus varieerub beežist või helepruu_
nist oliivjate ja rohel<ate toonideni; selg kunter, sile, harvemini kergelt küh_
muline, märgatava andruta, tagaosas tihti eenduva nurgaga; küljed ja
mõhk kumerad, noklt lühike. Talipungad kujunevad harude tippudes.
Õitseb juunist augustini; viljad' valmivad juuli kesl<elt (väikeveekogu_
dcs isegi juuli algusest) alates.
Muda-penikeel on väļiselt väga'sarnane väikese įenilreelega (P' pusillus L.), millega teda isegi perekonna monograafilisies käsitlustes kuni viimase ajani sagcli vaadeltIakse koos ühc liigina
- P. pusillzs. Tüüpilistel
juhtudel on muda-penikeele käepärasematel<s eraIdustunnustel<s
lakur-rnipalistus ļ<esltroo ääres ja ļ<ühmuļ<esed lche alusel (abistavateks tunnusteks
puhnrasjas harunemine ja sellega kaasnev õisikute rohkus, tumeroheline
värvus jne.). Et aga need tunnused võivad 'normist kõrvale kalducla, on
kahtlasematel juhtudel ainsaks kindlaks viisiks abilehtede uur'imine (lõiked!): muda-penikeelel on nende servad aluseni vabad, väikesel penikeelel
aga noorena pil<alt kokku l<asvanud. Suhteliselt lihtsam on muda_penikcelį
eristada ogateravast penil<eelest (P. Friesii) ja punakast penikeelest
(P. rutilus)
Kasvab seisvas või aeglaselt voolavas vees. Sage ojades, väikeveekogudes (tiikides, kraavides, lompides jne.), kuid leidub ka järvede ja suure_
mate jõgede madalanrates ning vaiksemates mudastunud osades. Harilil<,
levinud üle kogu Eesti NSV territooriumi (54. joon.)'
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54. joon, Muda-penikee|e (Potamogeton BerchtoĮdii) leiukQhad Eęstis.

ll8

a

r

Üldlevįk. Sage, kohati harilik peaaegu kogu NSV Liidu Euroopa_osas;
esineb Kaukaasias, Siberis, väidetavasti ka Kaug-Idas ja Kesk-Aasias. Välis-Euroopas üks tavalisemaid penikeeleliike: kasvab Skandinaavias (üle_
tab seal polaarjoone), kogu Kesk- ja ātlantilises.Furoopas, Vahemeremaa_
des. Väljaspool Euroopat ulatub Edela-Aasiast Šise. ja Ida-Aasiasse (Jaapan), levinud ka Põhja-Ameerikas.
Kooskõlas ļaia levila ning kasvukohtade mitmekesisusega üks muutlikumaid penikeeleliike, mis mitmete autorite arvates kujutab endasi koond'
liiki. On eristatud hulk vorme ja teisendeid (neist osa iseseisvate liikidena)
ning püütud neid ka mitmeti süstematiseerida. Erinevatel alustel eralclatud,
enamasti üsna napilt kirjeldatud taksonite sisu ja vahekorrad on paljudel
juhtudel aga niivõrd ebaselged ning pealegi hõlrnavad osalt ilmselt hübriide või lähedasi liike (mitmed penikeelte liigisiseseid üksusi käsitlenud ja
püstiianud autoreist pole eristanud P. pusilĮus'l P. Berchtoįdiį'st), et kokku_
võttes on muda-penikeeļ ja tema variatsioonid jäänud üheks nõrgemini
tuntud lüliks perekonnas. Päris selge pole isegi see, millist vormi tuleb
lugeda tüüpvormiks; mõnede autorite arvates esindavad seda suhteliselt
suurekasvulised teritunud või teravatipuliste lehtedega taimed ĮP. pusiĮĮus
(s. l.) o. maįor Mert. et Koch;. P' pusiĮĮus (s. l.) var uuĮgaris auct.; P. pusiĮ/as (sensu Bercht.) var. tųpicus Fern. jne.], ieiste arvates tipul ümardunud,
vähemärgatavalt ogaiipuliste lehtedega taimed (P' Berchtoldįį u. mįįcro'
natus Fieb').-Kõige selle tõttu pole muda-penikeele Eestis leiduvate variat_
'sioonide käsitlemiseļ suudetud neid alati samastada kindlate taksonitega
ning on piirdutud vaid viidetega võimalikule identsusele.
Mõnevõrra selgem on meil esinevate vormide seos konkreetsete kasvukohaiingimustega. Siin käsitletakse neist vaid silmapaistvamaid.
Vooluveekogudes (ojad, magistraalkraavid, ka paisjärved) kasvavaid
populatsioone iseloomustavad väheharunevad pikkade sõlmevahedega
(kuni 7 cm, mõnikord isegi üle l0 cm) varred ja teriiunud tippudega pikad
Iopsakad lehed (5 cm või pikemad ja kuni 2 mm laiad). Sellised taimed
vastavad ilmselt vormile P. pusilĮus (s. l.) f. eĮongatus A. Benn. või sellele
lähedastele taksonitele P. BerchtoĮ'dii p. acumįnatus Fieb. või P. pusilĮus
(s. l.) o. maįor Mert. et Koch.

Madalatele väikeveekogudele näivad omased olevat lühįeste ja kitsaste (pikkus kuni 3 cm ja laius kuni 1 mm) lühikeselt teritunud või teravatipuliste napilakuuniliste lehtedega populatsioonid, mida võiks kõrvutada
vormidega P' pusiĮĮus (Ī.) breaifolįas G.F.s/. M.y.; P. pusiĮlus p. tenuissimus Mert. et Koch vms. Sageli on sellised taimed küllaltki ohtralt harunevad.

Väga omapärane, ekstreemsel- kujul suhteliselt harva esinev kõrvalekalle on eeskätt meie raba- või sooveekogudest kogutud vorm' mis näib
vastavat Põhja_Ameerikast kirjeldatud teisendile P. BerchtoĮdįį var' įacunatus (Hagstr.) Fern. (53. joon., a, b, c, d)
- peavarre lehed laiad (tihti
|,5-2,2 mm) ja pikad (harilikuli 4,5-6 cm), silmapaistvalt õhukesed,
hüpertrofeerunud lakuuniribadega, mis koosnēvad kolmest või neljast (või
119

ka rohltemast) 1al<uunireast ning hõivavacl mõnikord koģu keskroo ja külgrooducįe vaļrelise ala kuni Iehetipuni; suhteļiselt sageli esineb lehe allosās
: lisa-küigroode; vars niitpeen,
enamasti pikenenud lülidega, vähe harunev;
harude lehed hari1ikuļt normaalseļt lakuunilised. Üpris lähedane (identne?)

sellele ļ<õrvalekalclele'näib olevat Sise-Aasiasi (Himaalajast) kirjelclatud
P. l.ocuĮ'osus Hagstr., võib-olla ka P. pusiĮltus (sensu Bercht.) Ī. ietifoĮius
Fisch. Sisu1iselt tuleb kirjeldatud kõrvaIekallet siiski pidada iļmselt öko_

loogiliseks vormil<s, sest ta on seotud üleminekutega ieistele (eeskätt vooluvee-) vormidele, nagu needļ<i on omavahel arvukate vaheastmetega ühendatud.
Suhteliseļt iseseisva' peaaegu üleminekuteta üksuse moodustavad meil
eranditult järvedes täheldatud populatsioonid, mil1e tunnustekompleks
ühendab endas P. Berchtoļdii ja P. obtusifoĮius'e jooni (53. joon., e, f,
9,
h)
lehed väikesed ja sūhteliselt ļaiad Ivarrelehed 2-2,5 (3j cm pikad
į
- mnr laiad], heļe- kuni puhasrohelised,
l-I,5
väga õhukesecl ja pehmecl,
tömbilt ümardunud tipuga, Vaevu märgatava töntsi tipuogakešega, aluse
Suūnas pikkamisi ahenevad; külgrood peened, servale tugevasii ligistunud,
servakiud samuti peened; näärmel(ühmukesed silmapaistvalt tugevasti arenenud; vars enamasti lühilüliline, rikkalikult harunev. Erinevalt tömbilehisest penikeelest on vars enam-vähem ruljas, kesļ<roo lakuunipalistus kitsas
(ühe-, allosas vahel kaherealine), külgrood liituvacl keskrooga mõnevõrra
kaugema1 tipust, tähk väheseõieline (kahe või l<olnre õiega), peaaegu kerajas, raag lühike (harilikult alļa l cm, vahel kuni l,,5 cm, harva kuni 2 cm)
ega pikene nimetamisväärselt ka varrelülide pikenemise korral, tähast aga
2-3 korda pikem; vili väiļ<e (umbes 2,5 mm pikk). See vorm näib oļevat
,samastatav möödunud sajandi lõpul Šotimaa järvedest kirjeldatud taksoniga P' Sturrockįį, A. Benn. (kirjeldus viitab küļļ suuremakasvulistele taimedele, kuid A. Bennett'i enda määratud P. Sturrockįi näidis Šotimaalt,
mida säilitatakse Leningradis NSVL TA V. L. Komarovi nimelise Botaanika
Instituudi herbaariumis, osutus identsel<s siinkirjelclatud tairnecįega), mille
olemuses pole seni ühisele seisukohale jõutud (käsitletud P. Berchtoļdįį
a1amliigina.või teisendina, P. obtusifolius'e kääbusvormina, hübriidina
P. obtusifoĮius \ P. panormitanus jne.\. Selged pole ka nimetaiud taksoni
vahekorrad mitmete eri aegadel ja eri kohtadest kirjeldatud muda-penikeele
nruude vormide või teisenditega (P. BerchtoĮdįį a. mĮĮCronatus a. ramosįssįmus Fieb.; P. pusiĮĮus var' poĮųphglĮus Moronl; P' pusillus ssp. lacustris
Pearsall et Pearsall): Kirjeldatava järvevormi tunnustekomplel<si piiritletus ja stabiilsus ning nähtavasti ka mõned bioloogilised iseärasused (näit.
kasvab enamasti kõval liivapõhjal, õitseb ja viljub vee all) lubavad oletada
geneetilisi eraldatust muda-penikeele muudest variatsioonidest, kuigi objektiivsete spetsiifiliste eristustunnuste puudumine ei võimalda teda eralcli
liigina välja tuua. Leitud peaaegu kogu Eesti mandriosas (55. joon.). Näh_
tavasti küllaltki laia Īevilaga
leidub eksemplare mitmp- herbaariumides
test NSV Liidu Ęuroopa-osa keskja põhjavööndi järvedest.
Muda-penikeele hübriididest on Eestis leitucį P. BerchtoĮdįį x P. Frįę.
sii ja P. Berchtoldįį. \ P. pusiĮlus
\vt. neecl liigidl),
120
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55. joon. Muda-penikeele (Potamogeton BerchĮoĮdii) tömbitipuliste lehtedega vormi
(: P. SįurrochĮį A. Benn. ?) leiukohad Eestis.
3. sektsioon Batrac|toserįs lrm. in Abh. Naturw. Ver. Sachs. u. Thüring.

2 : 17. lB5B.

- I(õik lehed veesiSesed, 1ailineaaļsed, istuvad, peenSaagja,
enamasti käharalt kurdunud Servaga' pungas 1amedalt üksteise peal. VarS
lapik, kahelirenjas, peaaegu neljakandiline. Osaviljad aluseidpidi kokku
kasvanud, pikanokalised. Taimed talvituvad nooremate risoomiosadena ja
võsudel moodustuvate talipungadena. Kromosoomide arv 2n:52'
Sp. Pl. 126. 1753;
Liv- u. Curļ.92. lB52; Led. Fl.
Wied. et Web. Beschr.
Ross. 4 : 28. lB53; Hagstr. in Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : 58. 1916;
Juz. in Fl. URSS I :240. 1934, in cD"rr. VPCP 2 :22.1940 et in O"ri. Jleuuurp.
o6n. l : 73. 1955; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. l : l94. 1935;
Birkm. in Latv. fl. 1 : l04. 1953; Galin. in Liet. Ī1.2 : 47. 1963. _ P4ect

19. Kähar penikeel

Potamogeton
phan. Gew. Esth-,

crįSpus

' L.

xypuanulž. (56. joon.)
E. Risoom punakaspruun, roomav, ohtralt harunev. Vars samuti punakaspruun, !-2 mmjäme, (0,2) 0,3-0,8 (l,2) m pikk, lapik, ristlõikes peaaegu neljakandiline, lamendunud küljed pisut renjad; allpool vars enamasti
lihtne või lehekimbukestega peavafre lehtede kaenlas, mulį osa harilikult
lühikeste, harvemini pikkade lihtsate harudega. Lehed õhukesed, kuid jäigad, lineaalsüstjad, oliivrohelised, tihti punakaspruuni varjundiga; servad
peensaagjad, palja s,ilmaga nähtavate hambakestega, käharalt kurdunud
(noortel võsudel enam-vähem 1amedad); alus ümardunud, istuv, harva

t

ęrispus (lad. k.)

:

kähar;.leheserva järgi.
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56. joon. Kähar penikee| (Potamogeton crispus): a
üldkuju, b _ ļeht,
- õitseva taime
c _ leheserv, d _ varre ristlõige, e _ aluseidpidi kokkukasvanud
viljad kģlgvaates, f _
vili külgvaateS, 9 _ vili pealtvaates, /u _ vilja ristlõige, (orig.)

lühikeselt ahenev; tipp ümar või vaevu märgatava teravikuga, harvemini
lühikeselt teritunud. Peavarre lehed (3) 4-6 (9) cm pikad ja (5) 7-l2 (l5) mm laiad. Pikiroode tavaliselt viis: keskrood harilikult punakas, ääristatud aluse Suunas laienevate õhukambrite (lakuunide) ribadega.külgrood
servale tunduvalt lähemal (servapoolne külgroodude paar peenike, mõnikord õige serva lähedal, vaevu märgatav). Peavarre lehtedel võib esineda
lisa-pikiroode, kitsad harude lehed on vahel ainult kolmeroodsed. Abilehed
lühiļ<esed, kuni l (l,5) cm pikad, õhukesed, poolläbipaistvad, pruunikad,
alusel tihti 1ühikeses ulatuses lehega kokku kasvanud (eriti alumised),
ülaosas märgatavalt laienevad, hävivad varakult. Õisikuraag pisut lapik,
ühtlase järriedusega, (l,5) 3-! (l0) cm pikk, sageli kõverdub pärast õitse_
mist. Õisik lühike, (5) 7-12 (20) mm pikk, hõre, (3) 5-6 (t0) õiega. Õied
teljel üksikult, spiraalselt, mitte korrapäraste männastena; emakakaelad
pihad, esileulatuvad. Viljad pruunikad, alusel kahekaupa kokku kasvanud,
5-6 mm pikad, kusjuures pikk ja peenike tahapoole kõverduv kooniline
nokk moodustab poole vilja pikkusest; selg kumer, kühmulise andruga,
aluse lähedal eenduva nurgaga, mõhk kumer, terav, küljed noorelt õõnsad,
hiljem kumerad, allosa vahel sarvja või kannusja jätkega. Taim näib meie
tingimustes viljuvat võrdlemisi tagasihoidlikult, ebasobivates oludes moo_
dustab ainult vegetatiivseid võsusid; kohastunud intensiivseks vegetatiivseks paljunemiseks risoomi; samuti mitmes arengustaadiumis olevate Ļaenlapungade ja lühiharude abil, mis põhivõsu hävimisel või katkemisef võivad areneda iseseisvateks taimedeks. omapärased on harude ülemistes
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57. joon. Kähara penikeele (Potamogeton crispus) ļeiukohad Eestis.

t23

lehekaenaldes moodustuvad talipungad
lühikeste jämenentld lülidega
harukesed, mille lehed on aļumises oSaS- silmatorļ<avalt paksucl, sarvjad,
jäigali haralihoiduvad, tipuosas normaalsed. Hõlpsasti lahtimurcļuv haruke
vajub põhjamutta ning annab järgmisel kevadel uue taime. Ületalve võivad
elada ka noored võsud koos vastavate risoomiosadega.
Õitsėb juuni ļõpust augustini; viljad vaļmivad juuli lõpust alates; idanevad raskesti.
Asustab eeskätt toiteaineterikkaid (ka reo-stunud) veekogusid. Järve_
des, aeglase vooluga jõgedes ja ojades, tiikides. Kagu- ja Lõuna-Eesti
moreenialadel suhteliselt sage, mujal leidub harva (57. joon.).
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas peamiselt kesk- ja lõunarajoonides
(põhjapoolseimad leiud Leningradi ja Vologda oblastist), kohati sage; esineb ka Kaukaasias, Siberi ja Kaug-Ida lõunapoolsetes piirkondades, KeskAasias. Eestis enam-vähem oma levila põhjapiiril. Skandinaavias sagedam
vaid Lõuna-Rootsis, Lõuna-Norras üksikud leiud, Soomes looduskaitse all
(leidub Ahvenamaal ja mandri-Soome lõunapoolseimates osades). Mujal
Furoopas sage. Peaaegu kosmopoliit: ulatub Edela-Aasiast sise- ja ldaAasiasse (Jaapan), kasvab Īndias, Austraalias, Aafrikas, sisseviiduna ka
Põhj a-Ameerikas.
Lehtede mõõtmete ja proportsioonide ning lehetipu kuju alusel on eraldatud mitmeid omavahel ebaselgelt piiritletud ning ülerrrinekutega seotud
vorme' mis on vähese süstemaatilise väärtusega (f. acutifoĮius, Ī. obtusįfoĮius, Ī. angustifolįus, f . ĮatifoĮius, Ī. Įongifotius
Potam. Böhm. 32.
- Fieb.
lB3B), millele võib leida vasteid ka Eesti maierjalis.
Īlmselt on neecį seotud
kasvukohatingimustega, osalt ka arengufaasiga, nagu sageclamini esiletõstetav vorm f. planifoĮius G.F''W. Mev. If. serruįatus (Schrad. ex opiz)
Reichenb.]
- lehed peaaegu tasased, õhukesed, pehmed, enamasti tavali_
sest mõnevõrra väiksemad, tihti suhteliselt kitsad ja teravavõitu tipuga,
s''erva hammastus harilikult nõrgem; peetakse külmaveevormil<s või juveniilstaadiumiks; meil leitud eeskätt jõgedest (vegetatiivsete võsudena).
Tüüpvorm (l..crispus) pole selgesti välja toodud, kuid nähtavasti tuleb sel_
leks nidada ümaratipuliste käharalt kurdunud lehtedega taimi (Ī. obtusifo/ias Fieb.). Eraldi taksonina Ī. cornutus Linton 'Įvar. macrorrhųnchus (Gan_
doger) Asch. et Graebn.] on käsitletud taimi, milleviljad on tugevate kühmude ia jätkeiega; selle vormi esinemise kohta Eestis puuduvacl andmed.
Kähara penikeele hübriide ei ole Eestis seni leitud, kuigi väidetakse
teda ristuvat kaelus- ja pika penikeelega.

'

2. 'alamperekond CoĮeogelon (Reichenb.) Raunk. Dansk. Blornsterpl.
Naturh. l (l) : 103. 1896.
a. CoĮeogeton Reichenb. Icon. Fl. Germ.7: l0.
lB45.
lehed
veesisesed,
kitsaslineaalsed kuni niitjad või harjasjad,
- Kõik
enamasti mõnevõrra renjad, kogu laiuses pikisuunaIiste õhukanalitega.
Leheļaba läheb alusel üle torujalt vart ümbritsevaks l<eelekesega tupeks.
oisikuraag painduv, lõtv, õitemännased pärast õitsemist üksteisįst eema1dunud (õisik katkendlik). Emakasuue suurte papil1idega. Kromosoomide
arv 2n:78.
t24
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2Ö. Niitjas penikeel
- Poįamogetort' filiforrnĮs1 Pers. Šyriops. pl,
: l52. lB05; Hagstr. in Ķgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : 14. 1916; Juz.
in Fļ. URSS t : 236. 1934 et in Q.rr. .IIeHuHrp. o6,r. l : 72' t955; Suess. in
Hegi, Illustr. Fl' Mitt._Eur. ed. 2' l : 201.1935; Birkm. in Latv. fļ. l : l03.
1953; Galin. in Liet. Īl.2 : 43.1963.
- P. rnqrįruus auct., non L' - Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.94. lB52; Led. trl. Ross.4:31.
lB53. - P4ecr HIįTeBļ.IÄHbll1. (58. joon.)
9ļ. Risoom roomav' harunev, suhteliselt jäme, sügisel ruljate paksenditega, mis sisaldavad rikkaiikult varuaineid. Vars (5) l0-20 (40) cm pikk,
enam-vähem ruljas, niitpeenike; alümine osa ilõnevõrra jämedam (kuni
l-l,5 mm), väga ļühilüliline, arvukate lihtsate ühekaupapaiknevate harudega, millest osa kujuneb õisikuid kandvaiks; muus oSaS vars lihįne; taim
enamasti tuii või puhmakese Safnane. Lehed.niitjad, lõdvad, rabedäd, kuivamisel vahel tumenevad. Lehelabad harilikult (4) 5---]ļ0 cm'pikad ja (0,:2)
0,3-0,5 mm laiad, vooluvetes isegi kuni 15 cm pikad ja kuni I (1,5) mm
laiad; laba kogu pikkuses enam-vähem ühesuguse laiusega, varre ja harude
alumised lehed ülemistest vaid veidi laiemad. Lehetipud ümardrrnud või
tömbilt teravad, vahel veidi pügaldunud. Pikiroode näiliselt üks
- külgrood
peened, nihkunud lehe servadesse, ainult er'iti laiadel lehtedel võivad nad
olla servadest pisut eemaldunud. Tuped harilikult kuni 1,5 cm (vooluveevormidel kuni 2,5 cm) pikad, rohtjad, tihedalt vari ümbritsevad, noorelt
2/g-ni või isegi kogu pikkuses omavahel kokku kasvanud pruunikate l<ileservadega (vahel üļeni enam_vähem kilejad, pruunikad), hiljem rebenevad
sügavamalt lahti. Laba piiril kinnitub tupe ülaservaļe kilejas l<eeleke; see
on harilikult tl2 kuni 2/3 tupe (vahel peaaegu kogu tupe) pikkune; hiljem
keelel<e narmastub. Õisikuraag niitjas, (l,5) 3-l0 (l5) cnr pikk. Õisik
koosneb (2) 3-4 (5) kaheõielisest männasest, enne õitsemist on ta peaaegu
kompaktne, hiljem mrtutub telje pikenemise tõttu katkendlikuks, lõpuks on
ta (l) l,5-3 (6) cm pikk, üksteisest eemaļdunud männastega. Õied väiļ<esed, rikka1ikult viljuvad. Viljad beežid või rohekashallid, väikesed, värsļ<ena
(2) 2'5-3 (3,5) mm pikad ja l,5-2 mm Į<õrged, sileda ümara selja, mõõdukalt ļ<umera mõhu ja kumerate külgedega, mõnikord,,kergelt välja veninud
tagaosaga; nokake äärmiselt lühike, emakasuue peaaegu istuv. ' Ületalve
püsib risoom, mille paksenditest arenevad kevadel uued võsud.
Õitseb siseveekogudes juuni algusest juuli teise pooleni; viljad vaļmivad juba aļates juuni lõpust, vahel isegi keskelt; meres õitseb ja viljub
harilikult mõnevõrra hiljem.
Sageli peetakse niitjaks penikeeleks kamm-penikeele (P. pectinatus)
väiksemaid eksemp1are. Nende eristamisel on käepärasemateks tunnusįeks
lehetipu kuju, viljade rnõõtmed, värvus ja kuju ning varre lrarunemisviis,
kindlaimaks, kuigi raskemini jä1gitavaks tunnuseks aga lehetuppede l<inni-

l

SUS,

Niitjas penikeel kasvab mineraalaineteril<astes vetes ja eelistab kõva
savikat, liivast või kivist põhja. Levinud Eestis põhiliselt rannikualadel ja'
!

fĮĮiformis (lad. k.)

_

niidikujuline, niitjas; niitpeenikese varre ja lehtede järgi.
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Niiijas penikeel (Potamogeton fiĮiformis): a _ viljuva taime üldkuju (Ī. fįļįformis),b_ļehtedetipuosa,c_leheristlõige,d_noorelehetuperistlõige,e-varre
ristlõige, f
- vili külgvaates, 8 - vili pealtvaaies, h - vi|ļa ristlõige, i - Ī. IascĮculaĮus,
58. joon.

õitseva taime üldkuju'

i_

Ī. rįuįcoĮus, õitseva tairrre üldkuju, /t
osa. (Orig.)
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59. joon. Niitja penikeele (Potamogeton fiĮĮformis) leiukohad Eestis.

saartel nii riim_ kui magevees; Sage madalas rannalähedases vees' rannaloil<udes, rannikujärvedes, merre suubuvates oj ades, ka saarte sįseveeko_
gudes. Sisemaal harva _ kasvab Peipsis ja Võrtsjärves; leitud ka mõne_
dest järvedest Kagu_ ja Lõuna_Eesti moreenmaastikes (59. joon').
Üldlevik. Peale Läänemere ja Soome lahe rannikuaIade levinud haju_.
salt N$V Liidu Euroopa-osa põhja_ ning läänepiirkondades arktilise,st tund_
rast segametsade vööndini (lõunapoolseimad usaldusväärsed leiud Valgevenestl); kasvab ka Kesk_Siberis. Väljaspool NSV Liitu levinud Skandi_
naaviamaades (ületab seal polaarjoone), Põhjamere saartel ja Islandil,
hajusalt Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Püreneede-Alpide joonest lõuna
poole praktiliselt ei ulatu; esineb ka Põhļa-Ameerikas ning Gröön.imaa
läänerannil<ul. Edela- ja Sise-Aasia mägialadel kasvavad niitjale penikeelele väga lähedased endeemilised liigid, mis võivad oļla Pi. fiĮiformis'e
alamliigid.
Mõõdukalt varieeruv liik, millel on kirjeldatud nritmeid vorme ja tei_
sendeid. Eęstis esinevad taksonid l<ujutavad endast'ilmselt kasvuļ<ohavariatsioone, mis on üleminekutegä seotud:

l Ķirjanduses leid'trvad viited niitja penikeele esinemisest NSV Liidu lõunarajoonides (Volga-taguse, Põhja-Kaspia ja Kesk-Aasia stepialadel) tuleb ilmselį kanda temaga
väliselt väga sarnaste väįkesekasvuliste ja _viljaliste kamm_penikeele vormide arvele, nagu
nä

įįab herbaarmaterjal.

r27

l' fttifornĮs (var. eĮongalus Baagöe ex Ēisch.; i. uuĮgari.s Tisel.; 1sa.
joon., a)
madalaļ<asvuline (B-15 cm) peeneleheline (lehtede laius unrbes 0,5 mm) mõõdukalt ļ<üni tugevasti pikenenud õisikuraaguclega vornr;
rannikuvetes harilik, esineb ka mõnedes suuremates tuultele avatud järvedes;

Ī. fascicuĮatus (Wo1fg.) Hagsir. in Neum. Sverig. F'l. 794. 190l
(P' fascicuĮatus WolĪg. in Schult. eį Schult. fil. Mant. 3 : 364. lB27) (5B.
joon., i) _ madalakasvuline (enamasti aļla 10 cm) eelmisega Sarnanev
Vorm' mille õisikuraod aga on lühikesed, nii et õisiļ< ei ulatu või ulatub
vaevu lehtedest l<õrgemale; rannaloikudes, väiksemates järvedes jne. kül-

laltki

sage;

Ī. rįaįcoįus Hagstr. in Neum' Sverig. trl.7g4.l90l (5B. joon., j, k)
vars pikenenud, kuni 30 (40) cm pikk, lehed üsna laiad (0,B-l,5 mm) -ja
pikad (kuni l5 cm), õisikuraag mõõdukalt pikenenucl, viļjad tavalisest
mõnevõrra suuremad (3-3,5 mm pikad); leitud mitmelt poolt 1äänesaarte
ning Lääne- ja Põhja-Eesti vooluvetest (ojadest, magistraalkraavidest).
Niitjas penikeel annab värdi kamnr-penikeelega (vt. lk. l39).

# zt. Meinshauseni penikeel

Potamoģefun \ Meįnshausenįįt Juz.
P4ecr MeIiHcrayseua. (60. joon.)
- jäme,
9ļ. Risoom pikk, roomav, kuni 4 mm
harunev. Vars ruljas, ena_
masti l-l,5 m pikk, alumises osas tüse (kuni 4-5 mm);harucl įeavarrelehtede kaenlas enamasti ühe-, vahel kahekaupa, lihtsad või väheste teise
astme harudega, pikad. Sõlmevahecį harilikult 4-8 cm, harva üle l0 cm
pikad. Lehed pikad, lõdvad, rabedad, tömbi, ümardunud või liergelt pügaldunud tipuga, tumerohelised. Lehelabad (6) l0-lS (2b) cm pikad, kogu
pikkuses enam-vähem ühelaiused, alumiste varrelehtede laius kuni 3,5 mm,
enamasti l-2 mm. Pikiroode sõltuvalt lehe laiusest 3-5 (7), kitsad lehed
näiliselt üheroodsed.Laba läheb alusel üle vart ümbritsevaks tupeks. Tuped
on rohtjad, sihvakad, ilma heleda ļ<ileääriseta, valdavalt vabade servaclega,
kuid alati võib leida tuppesid, mis alumises oSaS mõne millimeetri l<uni
I (1,5) cm ulatuses on toruks kokku kasvanud; peavarre alumised tupecl
siļrnatorkavalt pikad (kuni 7 cm), teised lühemad (2_4 cm). Tupe ülaservale kinnituv keeleļ<e võrdlemisi lühike (kuni l,5 cm), hävib varaļ<ult. Õisi_
kuraag niitjas, õisiļ<ust kuni 2 korda pikern, (3) 4-7 (l0) ęm pikk. Õisik
ulatub veidi üle lehestiku või jääb selle varju, harilikult umbes 4 (2-6) cm
pikk, koosneb (a) 5-6 (7) ļ<aheõielisest männasest, mis on üksteisest enam_
vähem võrdsel kaugusel. Sagedad on õite anomaaliad: õies viis või ļ<uus
emakat nelja asemel. Vaļminud vilju pole täheldatud. Ka augusti lõpul ja
septembri algul võib leida üksnes arengus peatunud viljaalgmeid. See asja_
olu võib osutada Meinshauseni penikeele hübriidsele päritolule. Liigi kirjeldaja Juzeptšuk peabki teda iidseks värraks P. pectĮnatus L. X P. aagĻ
natus Turcz' Yiimatinimetatud liik kasvab tänapäeval Botnia lahe rannikuil ja Siberis ning Põhja-Ameerikas (NSV Liidu Euroopa-osas puudub),
Enum. pl. Herb. fļ.

į
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Ingerimaa lloora uurija Karļ Meinshauseni (1869_1899) auks antrrd nimi.
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61. joon. Meinshauseni penikeele (Potamogeton

į

\

Meinshausenii) leiukohad Eestis.

kuid mitmed tema iseärasüsed näivad Meinshauseni penikeelel olevat üsna
ilmsed (õitemännaste arv ja paigutus õisikus, Varre anatoomia ine.).
Ķamm_penikeelele ainuomaseid tunnuseid õieti ei olegi ja kinniste lõikude
esinemine lehetuppedel viitab pigem sugulusele niitja penikeelega (P' ĪįļĻ
formis\. P. uaginalas'e tuped on aluseni fahtised. Nähtavasti on tegemist
praegusajal suhteliseļt iseseisvalt eksisteeriva vegetatiivselt paljuneva ja
ļeviva hübridogeense taksoniga.
Sarnaneb väli'selt kamm-penikeele lopsakakasvulise vogluveevormiga
pectinatus
P.
Ī. interruptus auct., milleks teda enamasti peetaksegi, kuid on
sellest veelgi robustsem ning võrdlemisi kergesti eristatav selgelt tömbitipuliste lehtede järgi.
Kasvab tihedate kogumikkudena kiirevoolulistes külma veega jõgedes.
Leitud Jänijõest (Aegviidu lähedąl), Ahja jõest (Saesaare ja Taevaskoja
piiikonnas.) ja Võhandusi (osula, Sõmerpalu, Räpina) (6l. joon.).
Üldlevik. Kirjeldatud Leningradi oblastist küļmaVdelisest Pudosti
jõest. NSV Liidu loode. ja põhjarajoonides näib olevat küllaltki laiaļt }evinuil (herbaarmaterjal tõestab tema esinemist mitņetes Leningradi ja Arhangelski oblasti jõgedes, aga ka Leedu NSV-s ja Komi ANSV-s), kuid
harilikult pole teda kamm-penikeelest eristatud. Nii mõõtmetelt, üļdlaadilt
kui ka anatoomilistelt ja morfoloogilistelt tunnustelt läheneb see huvitav
taiņ seda enam niitja penikeele vooluveevormidele, mida kirdepoolsemast
arehaliosast materjal pärineb (mõnel juhul on neid isegi raske eristada).
Nähtavasti on tegemist liigitekkeprotsessis geneetiliselt alles .ebapiisavalt
t30

eristunud taksoniga. Ėsinemise kohta väljaspooi NŠv Liitu puuduvad ancimed, kuigi võib oletada tema olemasolu Läänemerega piirnevatel aladel
(Moskva RÜ herbaariumis leidub P. pectinatlls'e'nime all üks tüüpiline
Meinshauseni penikeele eksemplar Taanist, Jüüti poolsaarelt). Võiį-olla
osutub P. \ Meinshausenįį lähemal uuriņisel identseks Ķesk-Euroopast
liigina P. juncifoĮiįs Kern. kirjeldatud, miimeti tõlgendatud, kuid olemuselt
ebaselgeks jäänud taksoniga, mida on täheldatud ka Jüüti poolsaarel ning
'mis näib (peale muude tunnuste) varre anatoomiliselt ehituseļt olevat väga
lähedane Meinshauseni penikeqlele.
I
22' Kamm_penikeel
- Potamogeton pectĮnatus L. Sp. Pl. Į27. Į753;
Wied. et Web" Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 94. lB52; Led. Fl.
Ross. 4 : 30. 1853; Hagstr. in Kgl.,Sv. Vet. Akad. Handl. 55 (5) : 39. lg16;
Juz. in Fl. URSS I :239. 1934, in <D.n. vPCP 2:21.1940 et in <D.n. JIeHrHrp.
o6.rr. l : 72. |955; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' l : 200. l93į;
Birkm. in Lątv. fl' 1 : l03. 1953; Galin. in Liet. fl.2 : 44' 1963.
- P. interruplas auct.
Galin. in Liet. fl,2 : 46' l963.
PĀect 'rpe6eHuatuft'
(62., 63.,
64., 65,

lį.

ja- 66. joon.)

-

Risoom pikk, roomav, ohtralt harunev, kuni l,5 mm jäme' sügisel
muguljate paksenditega. Vars (0,3) 0,5-l (3-4) m pikk, peenike, enamasti mitte palju üle l mm (mõniftord alumises osas kuni 2-3 mm) jäme,
kujult ruljas, allpool harilikult vähe haruline või peaaegu lihtne, ülaosas
ohtralt ja korduvalt harunev, sekundaarsete õisikutega harude tippudes.
Lehed harjasjad, jäigad, tipu suunas ahenevad, labad lähevad alusel üle
vart ümbritsevaks tupeks. LehelaĮad võivad olta väga mitmesuguse pikku_
sega
- enamasti 4-7 cm, vooluvetes kuni 12 (15) cm pikad. Enamasti on
lehelabad 0,3_l mm laiad, kuid esineb ka äärmuslikke vorme, millel alumised peaYarre lehed on kitsasļineaalsed, 2_2,5 (3,5) mm laiad, teise või
kolmanda astme harude lehed aga'peaaegu niitjad, 0,3-0,5 mm laiad; mõnel vormil on varre ja harude lehed peaaegu ühetaoliselt juuspeened. Lehe_
tipp alati terav või ogakesega: kitsad (kuni 0,5 mm laiad) lehed on harili_
kuli pikalt, keskmise laiusega lehed lühemalt teritdnud, sageli ogatipuke_
sega; laiad (üle l'5 mm) lehed harilikult ogakesega ümardunud tipul, võivad aga ka üsna pikalt ja sujuvalt teravaks tipuks aheneda (peamiselt
vooluvetes). Pikiroode kolm, kuid külgroodude paiknemise tottu servas või
selle lähedal näivad lehed harilikult üheroodseina; laiematel lehtedel on
külgrood enamasti servast mõnevõrra eemaldunud, eriti laiadel (üle 2 mm)
lehtedel võib serva ļähedal eristada isegi teist paari,külgroode (lehed viieroodsed); rood võrdlemisi halvasti nähtavad. Tuped rohtjad, rohelised või
pruunikad, enam_vähem kõvad, kitsaste heledate (valkjate, hallikate, harva
pruunikate), alati aluseni vabade kileservadega; noorena toruks rullunuina
ümbritsevad tihedalt vart ja kujunevaid külgharusid, hiljem eņamasti paokil, vats ja väljakujunenud harud välja libisenud. Liigile on'iseloornuļik
kahe haru (õigemini ühe äärmiselt lühikeste lülidega primaarse haru ja

l
9į

pectĮnatus (lad' k.)

-

kammitaoling, kamjas'
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62. joon. Kamm"penikeel (Potamogeton pectĮnatu.s): a
osa Įf. pectina- taime ülemineristlõige
tus), b'*'ļehetippe, c _ lehe ristlõige, r/
osa varrest lelretupega, d
leheiupe
allosasi, |
osa varrest lehekaenįast lähįuva kahe haruga, g
varre ristlõige, ft - vili külgvaates, i _ vili -pealtvaates, j villa ristlõige.'
- (orig;)

-

sellest lähtuva sekundaarse kõrvalharu) kujunenline enamiku või vähemalt
ülemiste peavarrelehtede kaenlas, nii et tupp ümbritseb kaht haru (sekun_
daarne haruļ<e jääb vahel lühikeseks ja lihfsaks, peavarrelehe tupest varjatuks); erandina võįb mõne peavarrelehe kaenlas peituda kolm haru. Väga
rļkkalikult harunevaiļ vormidel leįduĪj ļ<a csįtnese astme harude lehetup_
pede kaenlas kahekaupa seltun.daarseid harusid. Peavarrel on lehtede tupĮu
harilikult (l) 1,5-3 (5) cm pikad, alumised ülcmistest pikemad ja tüsedamad, harudel lühēų,3d ja kitsama,d kui peavarreļ'.'Kohal, kus tupp 1äheb
,.!
1
- 1..,,_._.

'.į

63. joon. Ķamm.penikeeļ (PoĮamogeton pectinatūs Ī. scoparĮus): õitseva taime üldkujtr.

(orig

)
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6'Į. joon; Ķamm-penikeel (Potamogeton pectinalus

f.

Įaxus): taime ülemine osa. (orig.)

üle labaks, kinnitub tema siseküljele kilejas keeleke. See on tupest 2-3
korda lühem, narmastub varakuļt ja lõpuks hävib. Õisikuraag niitjas, (2,5)
5-l0 cm, vahel (eeskätt merelahtedes) isegi üle 30 cm pikk, õisikust kuni
7 korda pikem. Õisik koosneb (3) 4_5 (6) kaheõielisest männasest, enne
õitsemisį enam-vähem kompaktne, hiljem pikeneb õisikutelg tundĮvalt ning
männased (eriti alumised) eemalduvad üksteišest; viljumisajaks on õisiku
pikkus 2_4 cm, pikaraolistel merevormidel kuni 8 (l3,5) cm. Õied tavaliselt
suuremad kui niitjal penikeelel. Viljub sageli halvasti
- täha kohta areneb
ainult mõni vili. Viljad suured, hele-, beežikas- või punakaspruunid,
värs134
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65. joon. Kamm-penikee| (Potamogeton pectinatus Ī. interruptus): a

b

_

lehe tipuosa, c

-

lehe ristlõige. (orig.)

-

taime ülenrine osa,

lJļ

llļ

a

b
I

c

06. joon. Kamm-penikeel (Potanogeton pectĮnaĮus Ī' zosįeraceus): a

kuju, D

-

ļehe tipüosa, c

-

^

lehc risilõigc. (orig.)

õitseva taime üļd-

kelt (fu5) 4._5 mm pikad ja (2,5) 3-3,5 mm kõrged; selg ümaf, andruta
(kuivanuli vahel ēbaselge andruga), mõhk peaaegu sirge või pisut kumer,
küljed kergelt kumerad, nokk mõhuserva tipul, lühike, kuid selge. Ületalve
eIavad muguljad'risoornipaksendid, millest järgmisel kevadel arenevad
uued taimed.
Õitseb juuni teisest poolest augustini; viljad valmivad juuli keskelt

a

I

ates.

Kamm-penikeelt on mõnel juhul üpris raske niitjast penikeelest eris_
See peenevarreliste ja -lehelisie vegetatiivsete võ_
sude kohta, mille puhul tuleb tähelepanu pöörata lehetipule (kamm_peni_
keelel on See alati terav, niitjal penikeelel tömbilt terav võļ ümartömp) ja
,:
tupe kinnisusele või lahtisusele kui kindlamatele eiistustunnustele (niitjal
penikeelel on vähemalt noored tuped 2lg või peaaegu kogu pikkuses toruks
kokku kasvanud). Abistavaks tünnuseks on ka harunemisviis (harude kahe"
kaupa esinemine varrelehiede kaenlas viitabrkamm-penikeelele, nende" puu.
dumine aga ei eita kamm_penikeele võimalust). Ka hübriidide määramine"
tekitab raskusi.
Ķamm-penikeel eelistab mineraalaineterįkast vett ning liivakas-savikat
põtija, soolsuse suhtes on ta Suure amplituudiga ning talub võrdlemisi
hästi įooluvett ja lainetust. Kasvab madalates mereļahtedes ja rannikuvee"

tada.l Eelkõige kehtib
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67. joon. Ķamm-penikeele (Polamogēton pectinatas) leiukohad Eestis.

l Herbaariumides võib P. fiĮt|ormis'e materjali seas sageli kohata õrnakasvulisi
P. pectinatus'e eksemplare (mõnikord isegi viljadega). Vastupidist äravaheįamisį esineb

märksa haryęņįni.
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kogudes, järvedes, jõgedes ja ojades. Rannikul ja saartel harilik, lęyinud
ka Narva jõe-Peipsi-Emajõe-Võrtsjärve süsteemis. Mujal kohati, peamiselt Kagu-Eesti ja Vooremaa moreenialadel (67. joon.).
Üldlevik. Võrdlemisi sage NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndi
veekogudes, ulatub ka arktilistele tundra-aladele; levinud Kaukaasias,
Kesk-Aasias, Siberis, Kaug-Idas. b.ur.g, kosmopoliit: kasvab kogu EuroopaS' Aasias, Aafrikas, Põhja-Ameerikas' on viiteid esinemisest ka LõunaAmeerikas.

Vastavalt areaali ulatuslikkusele ja biotoopide lai.ale diapasoonile äärmiselt varieeruv liik, mitmete süstęmaatikute arvates.koondliik. osa tema
suurest vormide, teisendite ja muude taksonite hulgast ilntselt kujutabki
endast geneetiliselt eristunud'rühmitusi
- geograafilisi rasse (alamliike)
või isegi iseseisvaid liike, osa aga ainult omavahel üleminekutega seotud
ökoloogilisi vorme (Eestis esinevaid väliselt üksteisest suuresti erinevaid
variatsioone tuleb nähtavasti lugeda viimaste hulka). Vaatamata mitmete
teadlaste püüdele selgitada ja korrastada kamm-penikeele liigisisest süstemaatikat pole kõigiti rahuldava üldtunnustatud skeemini jõutud. Erinevatel alustel eraldatud taksonid pole alati omavahel kindlalt piiritletavad ning
nende sageli nappide algkirjelduste sisu on eri autorid mõnikord erinevalt
mõistnud. Selgemini määratud ja iseloomulikumatest vormidest esinevad
Eestis:
Ī. pectinatus (Ī. protensrzs Wallr.; var' auĮgarjs Cham. et Schlechtend.
fil.) (62. joon.)
varrelehed 0,5_l mm laiad, jäigad, harjasjad, ühe- või
koimeroodsed, teritunud tipuga; vars mõõdukalt harunev, alumised varrelülid pikenenud, ülemised lühikesed; rannikuvetes, järvedės, aeglase vooluga jõgedes; harilik; silmapaisivalt pikaks veninud õisikuraoga (20_
50 cm) taimi (täheldatakse eeskätt meres) on käsiįletud ka eraldi taksonina f. Įongipeduncuįatus Tisel.;
Ī. scoparius Wallr. Sched. crit. 68. l822 (p. subrnarįnus Fries; b. setaceas G.F.W.Mey.) (63. joon.) .=_ varfe ülaosa ja harud väga lühikeste sõlmevahedega, rikkalikult ja korduvalt harunenud, mistõttu moodustuvad
laiuvad, peente lühikeste harjasjate lehtedega luuataoļiselt tihedad harud;
sage madalates rannikuveekogudes ja rannajärvedes;
- Ī. ļaxus Tisel. Potam. Suec. exsic. 3 : l20-l22. 1897 (var. tenuifoĮius
ja
peened, niitjad (0,3_
Mert. et Koch ?) (64. joon.)
-vars lehed äärmiselt
0,5 mm läbimõõdus), varrelülid tihti pikaks veninud (iilemised enamasti
siiski lühikesed); harunemine vähene kuni mõõdukas, õisikuraag pole mär"
gatavalt pikenenud;. kohati järvedes, ka aeglase vooluga jõgedes;
Ī' interrupttls Asch. Fl. Brand. t : 666. l864, b. Įnterruptus (non Kit.?)
(P' VaillantiĮ Roem. ei Schult.; P. pectinatus var. dįchotomus Wallr.;
P' flabeĮtatlrs Bab. jt.) (65. joon.)
- tugevakasvuline pikalülilise suhteliselt väheharuneva varrega vooluveevorm; peavarre ļehed pikad (kuni
l5 cm) ja laiad (alumised !,5-2 mm), suhteliselt pehmed, enamasti selgelt
koļmeroodsed, teravad või teritunud; jõgedes üsna sage; mõned süstemaatikud käsitlevad tänapäevalgi seda vormi iseseisva liigina;
138

l. zosteraceas (Fries) Casp. in Schr. Phys. ökon. Ges. Königsberg
29 : 89. 1888, P. pectinatus zosteraceus (P. zosteraceds. Fries, Novit. Fl.
peavarre ja harude alumised lehed
suec.. ed. 2.51. 1828) (66. joon.)
2-2,5 (3) mm laiuse labaga, kolme- või isegi viieroodŠed, lüheldase tugeva
tupega, iipul lühikeselt teritunud, ogakesega; ülemised j-a harude lehed jär'
jest kitsamad, tipmised peened, harjasjad, teritunud; peavarre sõlmevahed

mõnikord pikenenud; leitud merre suubuvatest ojadest peamiselt läänesaartel; mõnede autorite käsitluses iseseisev liik.
Kõik Eestis esinevad vormid on omavahel üleminekutega seotud.
Kamm_penikeel hübridiseerub võrdlemisi kergesti niitja penikeelega.
Madalates rannikuvetes, kus mõlemad liigid on harilikud asukad, pole hüb'
riid P. |iĮiformis X P. pectinatus (P. \ suecicus Richt') eriti haruldane.
See on tunnustelt vanemate vahepealne: enamasti nõrgakasvuline, võrdle_
misi vähe haruline, peeneleheline, lehetipud osalt ebamääraselt teravad,
osalt peaaegu tömbid, tuped enamasti. lahtised, osa (eriti nooremad) aga
alumises osas lühilreses ulatuses kokku kasvanud. Kuigi võivad kujuneda
õisikud, ei anna nad valminud vilju. Hübriidi võib üsna tihti kohata ka
Peipsi järve kaldavees, kus mõlemad vanemliigid on üSna laialt levinud'

Ruppia,ceae Hutch.t
7. sugukond heinmudalised
i
Fam. fl. pl. 2 : 48. 1934.
Veetaiņbd vastakult või vahelduvalt asetsevate lineaalsete ūõi niitjate
lehtedega. Väikesed veepinnale ulatuvad mõlemasugulised õied moodusta_
vad lühikesi kaheõielisi tähkõisikuid. Õiekate on redutseerunud kaheks väi'
keseļ<s kolmnurkseks segmendiks. Kaks vastakult asetsevat väga lühikeste
laiade niitidega tolmukat on kasvanud õiekatte segmentide külge; toļmuka'
pead kahe suure neerja tolmukotiga, mis on teineteisega ühendatud ļaia
konnektiiviga. Tolmuterad poolkuujad, võrkja väliskestaga, millel on kolm
paksendit. Günetseum koosneb neljast võį rohkemast üheviljalehelisest ülemise sigimikuga emakast. Igas viljalehes on üks rippuv kampülotroopne
seemnealge. Koguvili koosneb pähklikestest, mis kinnituvad pikkadele pee_
nikestele raagudele.
Sugukonda kuulub üks perekond, mis esineb Soolases, riim- ja magevees paraS_ ja subtroopilises vöötmes, harva ka troopikas mäestikujärvedes.
Heinmudalised on arenenud vahetult penikeeleliste (Potamogetona'
ceae\ sugukonnast, kuid nendel on õiŠ rohkem lihtsustunud ja tolmuterad
enam spetsialiseerunud.

I
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l.

peifekond heinmuda

'

;

Sp.

pl.

-

Ruppiat L

127. 1758.

M:iįmeaastased veetaimed. Lehed lineaalsed, ühe rooga, alusel laiene_
nud või tupega. Õisik kuni õitsemiseni lchetuppe suletud' Õiekate praktili_
selt puudub; Tolmukaįd kaks, tolmukaniidid väga lühikesed, soomusjad; tol_
mukapead sūured. Emakaid neli (harva kuni l0), algul istuvad, hiljem ena_
masti pikal jalal; emakakael lühike või puudub hoopis; emakasuue väike,
papillidega kaetud. Viljad munajad, selge või ebaselge,nol<aga.
Perekonna süstemaatika on vaįdl'ust tekitav ja hulga "sünonüüņide
tõttu segane. Käesolevas töös on Ruppia süstemaatika alltseks võetud.Setchelli (l946) uurimused. See autor on l5 aasta vältel hulgaliselt jälginuģ
looduses kasvavaid'heinmudataimi ning kasvaianud neid ka kuįtuuris. Taimede jälgimine mitme aasta vältel näitas, et ühel ja samal isendil võivad
esineda 'erineva SuuruSega viljad. ning õisikurao ja viljar'ao piļrkus võib
tugevasti varieeruda. Setchelli arvates sisaldab perekond ainult kaks kind.
lalt eristatavat liiki
spiraalšelt keerdunud, l0-.40 cm pikkuse õisiku_
- (Ruppia
raoga keerd:heinmuda
cirrhosa) ja märgatavalt ļühema keerdumata õisikuraoga harilikku heinmuda (R. maritima). Setchell loeb põhjendamatuks ka R. marįtįma liigisiseste ühikute eristamise, sest eristamise
aluseks võėtud tunnustel (õisiku_ ja viljarao'pikkus, Vilja kuju ja suurus)
pole taksonoomilist väärtust. Need.tunnused varieeruvad tugevasti ning
eristatud ühikute vahel leidub rohkesti vahepealseid vorme. Ka RuppĮa kromosoomide'uurimįne näitas, et perėkonnas esineb vaid kaks liiki (Reese,
l963). Harilik heinmudą.'osutus diploidseks (2n:20) ja keerd-heinmuda
tetraploidseks (2n:40) liigiks. Viljadega olekus on need kaks liiki võrdlemisi hästi eristatavad. Vegetatiivses faasis-.on eristamine mõnikord või_
malik ainult kromosoomide uurimise abil.
Vegetatiivseid heinrnudataimi on raske eristada ka penikeele ja haneheina vegetatiivsetest taimedest. .Lutheri (l95l) andmeiļ võirnaldab seda
siiski risoomi ehitus
- teistest erinevalt on heinmuda,risoom sürnpodiaalse
harunemisega. Risoomi lüli annab lehtedega võsu ja.ühe,või kaks juurt.
Risoomi'uued-lülid tekivad püstise võsu kaenalpungadest ja selle tõttu on
puppia risoom iseloomuliku trepitaolise kujugā.
Eestist koguiud materjalis on varem määratud kolm ļiiki: Ruppia spĻ
raįįs L. ex Dumort., R. narįtįma L' ja R. brachgpus J..Gay,,Ulatusliku ma_
terjali läbivaatamine viis jäneldusėle, et viimase.taksoni eristamine pole
rohkete vahepealsete vormide esinemise tõttu põhjendatud.
:

,

l'
_

Õisikuraag üle lO cm pikk, spiraalselt keerdunud

2.

Keerd-heinmuda
Ruppi,a cįrrhosa (Petagna.) Grande
Õisikuraag maksimaalselt kuni -5 cm pikk, sirge või'veidi kõverdunud

l.

Harilik heinmuda

-

Ruppia marįtįm.aL.

l'Tgose <Flora Jenensis> (l7l8) koostaja 'Heinrich Bernhard Ęupp'i (latiniseęritult

Ruppius) (1688-17ļ9) auks antud nimi.
140

b

68. joon. Harilik heinmuda (Ruynk marĮtima);
(Ruppia cĮrrhosa):

'ģ,

_

a

*

taime.üldkuju;- keerd-heinņuda

taime iiroķųir'

to.ķ.i'..'

l. Harilik heinmuda
-' Rųppįa'marįtįrual L.;Sp...Pl. l27. 1753; Led.'Fl'
Ross. 4 : 2l.'1853, s. str.; Juz,. i,n nt. uRss l : 262.1b3ņ, in @.,r. yPGP 2':37.
1940 et in Qr. JIeuHuņ. o6n. : 79. 1955.
R. *uiįtr*o

l

t

marįįįma (lad. k.)

*

-

meri-, mere_' meĪes kasvav

""į

,į'īrini'
ļ4l

marįtima ssp. rosteį'
(Koch1 Hegi, lllustr. Fl. Mitt.- Ėur..1 : l40. l907.
- R' R.
rostelļato Koch in
/afa (Kooh) Asch. et Graebn. Synops. l : 357. 1897.
<D.rr. Cp. n loxg'
2:66.
1824;
Schmalh.
Reicheņb. Icpnogr. bot. (Pl. crit.)
Pocc.2 : 536. 1897; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 175. 1882. --- R. brachgpus
J. Gay in Coss. Not. quelq. pl. crit. l : l0. lB48; Birkm. in Latv. fļ. l : ll5.
Pynuur MopcKan. (68. joon., a)
1953; Galin. in Liet. fl. 2 : 80. 1963.
į' Niitjąte varte ja lehtedega -õrn taim. Varred rohkesti harunenud,
kuni 30 (40) cm pikad. Lehed kuni 4-5 (6) cm pihad ja alla I mm laiad,
kitsaste lehetuppedega. oisikuraag mõnikord ainult l-3 mm, tavaliseļt
aga l-3 (F) cm pikk, sirge või veidi kõverdunud. Viljaraagude pikkus
varieerub tugevasti (tihti isegi ühel ja samal taimel), ulatudes l-2 mm_st
l,5-2 cm-ni. Viljad l*3 mm pikad, asümmeetrilised, tipul nokaks ahene_
vad või ebaselge nokaga.
Õitse| juulis.
Kasvab lainetuse eest kaitstud vaiksetes kohtades liivasel või mudasel
põhjal kuni l m sügąvustes rannavetes, kus vee soolsus on üle 5l/oo. Eesti
rannavetes vastavates kasvukohtades võrdlemisi tavaline; esineb enamasti
kogumikena
Üldleviļ<ult kosmopoliit.
I

Keerd-heinmuda
- Ruppia cįrrhos;aļ (Petagna) Grande in Boll.
orto Bot Nąpoli 5 : 58. l9l8. - R' spiraĮis L. ex Dumort. Fl. Belg. 164.
lB27; Schmalh' o.l. Cp. u Įoxg. Pocc. 2 : 536. l897; Juz. in Fl. URSS l :262.
1934 et in <Dn. yPCP 2 : 36. 1940; Galin. in Liet. fl. 2 : 80. 1963.
- R. marįtįma var. špiraĮis (L' ex Dumort.) Hegi, Illustr. Fl' Mitt:-Eur. l : l40.
l907. _ R. maŅtima ssp. spiralis (L. ex Dumort.) Asch. et Graebn. Synops.
t : 356. 189ļ7. R' mqrļtima p. peduncuĮata \Nahl,enb. Fl. Suec. l08. 1824;
apud Klinge, Fl. Est-, Liv- u.
Led. Fl. Ross.4:2l. 1853.
- R. marįtįnaL.
cįrrhosa Petagna, Inst. Bot. 5 : l826.
Curl. l75. l882. _ Buccaferrea
|787.- Pyurruņ yc&ĶoHocHafl, p. cIHpaJIbHafl. (68. joon.' b)
. į. Vars riiitjas, kuni 50 cm pikk, hästi harunenud, kuni 5 cm pikkuste
sõlmevahedega. Lehed niitjad, co l mm laiad ja kuni 6-7 cm pikad, tömbi
tipuga, asetsevad varrel vąstakult või vahelduvalt, tumerohelised, pruunikate laienenud tuppedega. Õisikuraag üle l0 cm pikk, pikeneb pärast viljumist 30-40 gm-ni, tavaliselt spiraalselt keerdunud. Viljaraagude pikkus
kuni l,5 (2) cm. Viljad 2-3 mm pikad, munājad, peaaegu sümmeetrilised,
tipul nokaks'ahenevad.
oitseb juulist septembrini. Soomes tehtud vaatluste põhjal (Luther,
l95l) õitseb keerd-heinmuda ainult üksikutel aastatel ja õitsenud taimedest viljub ainult t/ro. olulisem on vegetatiivne paljunemine risoomitükkide
abil.
Keerd-heinmuda eelistab puhast ja hapnikurikast merevett; kasvab liivasel ja liivaga kaetud savipõhjal, kus vee soolsus on üle 50/oo ja sügavus
(0,2) 0,3_6 (7) m. Ülemine piir on seotud madalaima veetasemega, sest liik
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cįr.rhosa (lad' k.)

-

väänlagā; kcerdunud õisikuraagude järgi..
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69. joon. Ķeerd-heinmuda (Ruppia cįrrhosa) ļeiukohad Eestis.

ei talu kuivalejäämist, alumine piir sõltub valgustingimuStest. Eestis on
Seni teada ainult 9leiukohta (69. joon.). Üks neist paikneb Tallinna lähedal,
kõik teised Saaremaa ja Hiiumaa ümbruses liįvasel põhjal kuni 2-3 m
sügavusel, kus vee soolsus on 6-70/9ņ. Tõenäoliselt esineb liik meil sage_
damini, kuid vegetatiivsed isendid jäävad tavaliselt määramata.
Kosmopoliitse levikuga.
Vegetatiivseid heinmuda taimi on või-malik eristada haneheina ja penikeele liikidest lehe tipuosa mikroskoopiliste hammaste järgi.

_

8. sugukond haneh.ili,:1.j

;

:,::::heĮĮįrceae

Dumort.'

Mitmeaastased veetaimed peenikese roomava risoomiga. Lehed lineaalsed, varreļ vastakult, vahelduvaļt või männases. Lehetuped enamasti
keelekesega. Õied väikesed, ühesugulised, ebasarikõisikutes või üksikult;
taimed.ühe- või kahekojalised. Õiekate redutseerunud kolmeks soomusetao_
liseks segmendiks või puudub täiesti. Tolmukaid ainult üks, vahel kaks või
kolm, mis on üksteisega kokku kasvanud. Tolmukapeas on ainult pks tõlmukott või kaks konnektiiviga ühendatud tolmulĮotti. Tolmuterad kerajad või
niitjad, õhukesed, ilma mustrita, mõnikord vaolise väliskestaga. Günetseum
koosneb l-9 (sagedamini kolmest või neljast) üheviljaleheļisest üļemise
sigimikuga emakast; igas viljalehes üks rippuv atroopne seemnealge. Koguvilja osaviljad on raolised või raotud pähklikesed.

I
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'

Šugukond koosneb kolmesį perekonnast, mis õn iaiait ievinud magė_

ja riimvees mõlemal poolkeral'

Haneheinalised on arenenud penikeelelistest ja nendega lähedalt Sugulased.

l'

,:

perekond hanehein

-

Sp. Pl. 969.

Zannįcheįįįat L.
1753.

Mitmeaastased ühekojalised veetaimed lihtsat" uoi t r.įņįnud õrnade
varte ja roomava risoomiga. Lehed enamasti vastakud, lindaaļsed; ter.veservalised. Õiekate praktiliselt puudub. Emasõied ja isasõied teineteisele
nii lähedāl, et õied näivad kahesugulistena. Isasõied ühe tolmukaga; tolmuterad kerajad. Emasõies 2-5 emakat. Pähklikesed'mitmekaųpa koos,
raolised või raotud, terve või hambulise Servaga' kõverdunud.
Perekonda kuulub kaks ļiiki: üks neist on kosmopoliit, teine esineb
Lõuna-Aafrikas.

l. Harilik hanehein - ZannichelĮia paĮustrįs2 L. Sp. Pl. 969. 1753;
Led. Fl. Ross.4:22. lB53; Schmalh. Ol. Cp. u IOxu, Pocc..2:537.lB97;
Asch. et Graebn. Synops. I :361. lB97; Suess. iri Hegi, Illustr. Fl.'Mitt.Eur. ed. 2.I :205. 1935; Juz. in Fl. URSS I :264. 1934, in O"rr..VPCP 2 : 38.
1940 et in Qr. Jleuaurp. o6a. I :79. 1955; Birkm. in Latv. fl. 1 : l16. 1953;
Galin' in Liet. fl. 2 :82. 1963'
repens Boenn. Prodr. Īl. Monast. 272.
- Z.
poĮgcarpa
Z.
in Mössl. Handb. ed. 2. 3:
Nolte
ex
Reichenb.
'1824. 1591. lB29; Led. Fl. Ross..4 :22. 1853.
Z. pedunculala Reichenb, in
Mössl. Handb. ėd.2.3 : l59l. lB29; Hegi, Illustr. Fl. Mitt..Eur. t : 14l. 1907;
Juz. in Fl. URSS I :264.1934, in O.n. VPCP 2 :39.,1940 et in O.n. ,Ileuuurp.
oõn. 1 :80. 1955; Birkm, in Latv. fl. l : 116. 1953; Galin. in Liet. fl.2:8l.
Z. pediceĮĮala (Wahlenb. et Rosėn) Fries, Novit. Mant. l : lB. lB32;
.ļ963.
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 546. 1852; Led. Fl.
paĮustrĮs B. pediceĮĮata Wahlenb. et Ros6n in Nova
Ross.4 : zz. tssg.
- Z.Acta Upsal. B:227,254. l92l.
- Z. palustrįs var' major Hartm. Handb.
Scand. fl. 33B. lB20. _ Z. maįor. (Hartm.) Boenn. ex Reichenb. in Mössl.
Handb. ed.2. 3 : 1591. tB29; Juz. in Fl. URSS I : 265. 1934 et in O.n. yPCP
2 : 40. l94O.
Iļauuxen.nng 6o.norgag. (70. joon., a)
- kuni
9Į. Taimed
25-30 (50) cm pikad, peenikese foomava risoomi ja
,rohkesti haruneva niitja varrega. Lehed kitsaslineaalsed või niitjad, 3-4
(6) cm pikad, terveservalised, varrel enamasti vastakult. Osa taimi on tihedalt lehistunud. Õied väikesed. Isasõied ühe tolmukaga, emasõied 2-5
emakaga, asetsevad väga lähestikku. Viljastumine toimub vees. Viljad mitmekaupa koos, l,,5-3,5 mm pikad, kõverdunud, terve või hambulise ser'
vaga'. (0,2) 0,3-2 mm pikkuse nokaga, raolised või raotud
Õitseb juuĮis.
į Veneetsia floora uurija, apteeker Gian Girolamo Zannichelli' (1662_|72s) auks
antud nimi.
2 paĮustris (lad. k.) _ soo-, soog kasvav.
.144

a

b

70. joon. Harįlik hanehein (Zannichellia palustris)i a * taime üldkuju; pikk merihein
(Zostera marina): b
vegetatiivne taim. (Orig.)

-

lO ENSV

floora IX

Liik on tavaline 0,l_5 m sügavustes rannavetes liivasel ja

mudasel,

sageli ka peenekivisel ja kruusasel põhjal, kus vee soolsus on 5-7Į9. Esineb samuti mõnede jõgede ja ojade suudmealal ning rannaäärsetes loikudes, mis vahetevahel on soolase vee mõju all. on ļeitud ka päris mageveelistes kasvukohtades, näiteks Avijões, Peipsi järve loodeosas, Ķäsmu Mustojas, Võrtsjärve lõunaosas Tamme lähedal, Ķuremaa järves, Tamula järves, mõnedes kraavides ja mudaaukudes.
Ül dlevikult kosmopoliit

.

Varem eristati kolm haneheina liiki:
t. Zannįcheļįįa paĮustris L. ( Z. repens Boenn., Z' poĮgcarpa Nolte ex
Reichenb.)
- viljad väikesed, l,5-2 mm pikad, hambulise või sileda servaga, kuni l mm pikkuse nokaga, raotud või väga lühiraolised (rao pikkus

0,1-0,3 mm);

2. Zannįcheį,Įįa pedunculala Reichenb. 'ĮZ. pediceĮĮata (Wahlenb. et
Rosėn) Fries] _ viljad 2-2,5 mm pikad, siļedaservalised, l-2 mm pik'
kuse nokaga, raolised (raag I mm pikkune);
3. ZannįcheĮįįa maįor (Hartm') Boenn. ex Reichenb. - viljad 2,5;

3,5 mm pikad, seljalt hambulised, |_2 mm pikkuse nokaga, raotud või
raolised.
Rohke materjali läbivaatamine ja viljade täpsem mõõtmine näitas, et
nende kolme taksoni eristamine (ka liigisiseste ühikutena) pole kaugeltki
alati võimalik. Eristatavate ühikute vahel esineb rohkesti vahepealsete iunnustega isendeid. Eristamise aluseks võetud tunnused (viljaraagude olemasolu ja pikkus, vilja ja noka pikkus, vilja selgmise serva hambulisus)
varieeruvad tugevasti, mõnikord isegi ühel ja samal isendil. Võrdlemisi
sageli on taimel osa vilju suhteliselt pika raoga (0,2-0,7 mm), osa aga raotud. Vilja pikkus varieerub näiteks 2-2,7 mm-ni' noka pikkus 0,5_l,l
mm-ni. Ühel ja samal taimel võib esineda vilju, mille selgmine serv on kas
peaaegu sile, nõrgalt hambuline või tugevalt hambuline. Nimetatud kolme
įihiku ökoloogilisies nõudlustes pole olulisi erinevusi märgata. Eeļtoodut
arvestades on õigem piirduda ühe liigiga

9. sugukond meriheinalised

-

Anal. fam. 65, 66.

Zosteraceee Dumort.
1829.

Mitmeaasiased veesisesed me1etaimed roomava või mugulja risoomi
ja lapikute vartega. Lehed lineaalsed, alusel tupega. Taimed ühe- või kahekojalised. Ühesugulised õied koondunud 1apiku õisikurao ühele küljele tähkõisikuks; õisikut katab ülemine lehetupp. Õiekate täielikult või osaliselt
redutseerunud. Isasõied ühe tolmukaga. Tolmukapea istuv; niitjatel tolmuteradel puudub tugevam kest. Emasõied ühe emakaga, millel on kaks emakasuuet. Sigimik ülemine, ühepesaline, kahest viljalehest, ühe rippuva
atroopše seemnealgmega' Vili jääb suletuks või pakatab ebakorrapäraselt.

I
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Šugukond koosneb kahest perekonnast l3 liigiga, mis on levinud mõ_
lema poolkera meredes subarktikast subtroopikani.
Meriheinalised on lähedased Vana Maailma troopiliste alade magevee_
kogudes levinud sugukonnal e Aponogetonaceae, millest nad on arenenud.
1. perekond merihein
Sp. Pl. 968.

-

Zosterar L

1753.

Mitmeaastased sõlmekohtadelt juurduva roomava risoomiga taimed.
Lehed lineaalsed, varrel vahelduvalt, 3-9 mm laiaā, 3-5 (harva kuni 9)
rooga' terveservalised, tömbitipulised. Lehetupp suletud, lühikese keelekesega. Ühekojalised taimed; emas_ ja isasõied paiknevad õisikuraol vahel_
duvalt kahes reas, nii et toļmukas ja emakas asuvad ühel ja samal kõrgusel. Isasõitel esineb mõnikord redutseerunud õiekate. Viljāstumine toimub
vees. Vili nokaga. olulisel kohal on vegetatiivne paljunemine risoomi abil.
Perekonda kuulub l l parasvöötme meredes levinud liiki.

l. Pikk merihein Zostera marįna, L.Sp.pl.968. 1753; Wied. et
- Esth-, Liv- u. Curļ. 2. lB52; Led.
Web' Beschr. phan. Gew.
Fļ. Ross. 4 : 20.
1853; Schmalh. o.n. cp. H Ioxu. Pocc. 2 : 5BB. lB97; suess. in Hegi, Illusir.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. I : 200. 1935; Juz. in. Ft. URSS I : 266. 1934 et in <D.rr.
yPCP 2:41.1940; Birkm. in Latv. fl. I : ll7. 1953; Galin. in Liet. fr.2: g3.
l963.
Bsuopuzx rvropcxoü. (70. joon., b)
9ļ.- Risoom tavaliselt harunemata, sõlmekohtadelt juurduv. Lehed line_
aalsed, tumerohelised, Eesti vetes tavaliselt 2-4 mm laiad ja 80-40 cm
(harva kuni 75 cm) pikad, terveservalised, ümardunud tipuga. Lehe Soonestus rööproodne; enamasti on selgesti eristatavad 3 (5) tugevamat roodu,
nende vahel rida peenemaid, vähem märgatavaid roode; mõnikord ainult
pearood selgesti eristatav. Lehetupp suletud. Ilma õiekatteta ühesugulised
silmapaistmatud õied asetsevad tähkõisikus, mis koosneb kuni 12 õiest.
Õisik on suletud ülemisse pikilõhega lehetuppe. Vili ovaaln e,2-3,5mm'pikk,
nokaga. Eesti vetes tavaliselt ei õitse, viljumist on täheldatud ainult üheļ
korral. Väga oluline paljunemisviis, eriti areaali äärealadel, on vegetatiivne
paljunemine risoomitükkide abil. Igalt sõlmekohalt võib areneda uus taim.
Lahtirebitud .risoomitükid säilitavad eluvõime nritme kuu vältel, selliste
tükkidena võib merihein kümnete miilide kaugusele triivida, siis juurduda
ning uuteks taimedeks areneda.
Eestis kasvab merihein peamiselt liivastel madalikel läänesaarte ümbruses ja väikestes lahtedes Soome lahe piirkonnas. Mõnil<ord on substraadiks
3-4 cm paksuse liivakihiga kaetud savi; mudasel põhjal pole meriheina
l Kreekakeelsest sõnast zoster _ rihm, vöö. Taimenimi Theophrastosel; tähistab
rihma. või vöökujulist taime.
2 marįna (lad. k.)
meri-, mere-, meres kasvav.
-

l0*

t47

ieituįi. Vee sügavrts taime kasvukohtades on 2-6 m. Sügavuse ülerrrise piiri
määrab lainetuse mõju, alumise piiri valguse intensiivsus" Meriheina esinemiseks vajalik vee soolsus on vähemalt 6-79/00, seepärasi puudub ta jõesuudmete lähedal, näiteks Maisalu lahes ja Pärnu lahe siseosas. optimaalseks soolsuseks sellele liigile loetakse l0-309/0o. Meie vetes on merihein
oma areaali äärealal, Lõuna-Soomes oleva põhjapiiri lähedal, seepärast ei
moodusta ta siin tavaliselt pidevaid veealuseid aasu, vaid kasvab sagedamini väiksemate, mõnekümne või ainuļt mõne ruutmeetri suuruste laikudena. Seetõttu võivad meriheinalaigud sukelduja vaatepiiņkonnast välja
jääda. Meriheina laiaulatuslikke aasu on seni täheldatud Kassari lahes. Mõ'
nikord, eriti Viļsandi ümbruses, esineb koos meriheinaga rohkesii kamm-

""'t',ll'ik.

Esineb kogu Euroopa rannikumeredes, kaasa arvatud Musį
meri. Põhja-Ameerikas Atlandi ja Vaikse ookeani rannavetes. Aasias f anni:
kumeredes Kamtšatkast Sahhalinini, Jaapanis, Hiina RV-s.
Majanduslik tähtsus. Rannale uhutud meriheinalehti kasuiatakse kuivatatult mööbli polsterdamiseks (Eesti NSV-s Hiiumaa mööblimeistriie
poolt), madratsite valmistamiseks, pakkematerjalina. Mõnikord veetakse
meriheina koos vetikatega põllule väetiseks.
Käesoleva sajandi kolmekümnendail aastail hävis merihein suurtel
pindaladel mitmel pool maailmas, kahjustatuna ļimaseenest LabgrinthuĮa
(klassist Hgdromgxornųcetes). Läänemeres kasvav merihein jäi kahjustamata, SeSt hävimist põhjustanud seen ei arene siinse madala soolsusega
vees.

10. sugukond näkirohulised
Gen. pl. 18.

_

ĮlĮajadaceae JuSs.I

1789.

Üheaastased harunevate vartega ühe- või kahekojalised mage- ja
mereveetaimed. Lehed lineaalsed, peaaegu vastakud või (eba)männastes,
alusel tupega. Õied üksikult või 2-A-kaupa. ühesugulised. Isasõied hõl'
mise õiekatte ja ühe tolmukaga; tolmukapea istuv või lühikesel tolmukanii_
dil, ühe, kahe või nelja tolmupeSaga. Isasõite alusel karikjas kandeleht,
millel on üks väljaulatuv, sageli hammastega tipp; harva kandeleht puu'
dub. Emasõied kandeleheta, sageli ka õiekatteta, ühe emakaga. Sigimik
ülemine, ühepesaline, ühe anatroopse seemnealgmega; emakakael ruljas,
emakasuudmeid 2-4. Vili üheseemneline, suletuks jääv (pähklike)' Seeme
tugeva mustriļise või sileda kestaga.
Sugukonnas on ainult üks perekond.
Lähedane haneheinaliste sugukonnale'

į
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l.

perekond näkirohi

- Najast

L.

Sp. Pl.1015.1753:

Veesisesed taimed. Varred haprad, tugevastl harunevad. Lehed lineaalsed, ogahambulise kuni peaaegu terve servaga, varrel vastakult, enamasti aga kolmekaupa männastes, alusel terveservalise või peenehambalise
tupega. Õied väikesed, rohekad või punakad, üksikult või mõnekaupa vaffe-lehtede
harude või
kaenlas.
Perekond hõlņab ligikaudu 35 liiki, mis on levinud paraskliima- ja
troopikaaladeļ, Nõukogude Liidus esineb kuus liiki, nendest Eestis kaks.

l.

Lehed

(|)

2_.4 mm laiad, leheiupp terveservaline, harva mõne ham_

baga

-

l. Meri-näkirohi
Lehed kuni I rnm laiad, lehetupp peenehambaline

des

-

Najas marįna L.

2.

Nõtke nakirohi

l'

alamperekond Najas.
- Kahekojalised taimed. Varrel sõlmevahelehtedel ogad. Seemnekest paljukihiline.

ja

-

Najas flexiĮis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt

l. Meri_näkirohi - N'aįas mgrįna2 I-. S.p: Pļ. l0l5. 1753; Klinge, Fl.
Est-, Liv- u. Curl. 174. |BB2; Juz' in Fļ. URSS l : 270. 1934, in o.rr. VPCP
2:43.1940 et in On. JlennHrp. o6n. l: Bl. 1955; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. l : 2l0. l935; Glück in Pasch. Süsswasser-Fl. Mitteleur.
15:77' 1936; Birkm. in Latv. fl. 1:llB. 1953; Šark. in Liet'fI.2: 85. 1963.N. major All. Fl. Pedem. 2:221.1785; Led. Fl. Ross. 4 :20.1853; Schmalh.
@"u. Cp. u IOxu. Pocc.2 :538. 1897.
MopcKarr. (71. joon.)
-Hasr,a
(70) cm pikad, harkjalt haruneO. Veesisene taim. Varred 10-60
nud, harvalt ogadega kaetud; sõlmevahed varre alumises osas kuni l0 cm
pikad. Lehed 1,2-4 cm pikad ja l-4 mm laiad, helerohelised, enamasti
kolmekaupa männastes. Leheserv loogeline kuni hambuline, ogadega. Lehetupp terveservaline, mõnikord väheste hammastega. Õied üksikult varrelehtede kaenlas. Īsasõite kandelehe tipp veidi hambuline. Isasõis koosneb
ühest neljapesalisest niidita tolmukast ja lõhesiunud õiekattest. Emasõie
moodustab üks ühepesalise sigimiku ja ļ<olme suudmega emakas. Tolmleb
ja viljub vees. Vili munajas-elliptiline, 2,5-.8 rnm pikk ja 1,5-4,5 mm lai,
o'
j
''
Ļ:Įu.:;'
:;,xffi :,1'
Meri-näkirohi esineb Eestis harva. Seni on teada üheksa leiukohta. Kasvab Lääne_Festi mandriosa ja saarte merelahtedes, väga harva magevees
(72. joon.). Võib arvata, eį sęe liik on rneil laiemalt leviņud.
Üldlevik. Peaaegu kosmopoliiise levikuga, puudub ainult arktilistel
ja subarktilistel aladel.

ilffĮi

l
gias)

Kreekakeelsest sõnast naįas

2 rrlqrįnq (lad. k.)

_

-

najaad (tees elav nümf kreeka-rooma mütoloo_

me|i-, merģ' meres kasvav,

ļ49

IW

a

b

7l. joon. Meri-näkirohi (Naįas marina): a

_

taime üldkuju, b

las. (Orig.)

-

leht, c

- vili

lehe kaen

Eestįs esineb kaks teisendit:
var' marįnd (var. commznis Rendle ex Asch. et Graebn. Synops. l
368. 1897. a' communls)
- ļehed kuni 3 cm pikad, lailineaalsed; lehetuped
terveservalised; vili üle 4 mm pikk; kasvab merelahtedes madalvees;
* var. i,ntermedįa (Wolfg. ex Gorski) Asch. Fl. Brand. l : 670. l864 (1i.
įntermedįa Wolfg. ex Gorski in Eichw. Nat. Skizze Lith. l26. lB30)
lehed
l,2-2 cm pikad ja |-2 mm laiad, kitsasļineaalsed; lehetuped -harvade
hammastega; vili alla 4 mm pikk; seni teada ainult üks leiukoht Jõgeva
rajoonis Männikjärves, kĮ-ls selle teisendi avastas Aime Mäemets l968. aasta

:

suvel.

2.

alamperekond Cauįįnįa (Willd.) Peterm. Deutschl. Fl. 539. 1849.
Gen. Caulįnįa willd. in Mėm. Acad. Berl. t798 : 87. l80l.
- Uhekojalised ogadeta taimed. Seęmņękest kolmekįhiliņę,
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72. ioon. Meri-näkirohu (Najas marina) leiukohad Eestis.

+ 2'

Najas fĮexiĮis ' (Willd.) Rostk. et W.L.E.
Nõtke näkirohi
Schmidt, Fl. Sedin. 382. lB24; Juz. in Fl. URSS | : 273. 1934 et in @,r. ,IIeHĮļHrp. o6l. l :8t. 1955; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt,-Eur. ed.2' l :2l0.
l935; Glück in Pasch.Süsswasser-Fl. Mitteleur. l5 : 79. l936; Kuzen. in Q,r.
N. canadensįs
Myprrr.o6"n. l : l20. 1953; Birkm. in Latv. fl. l : l19. 1953.
willd.
Caulįnįa
in Mėm.
Michx. Fl. Bor.-Amer. 2 : 220.. lB03.
fĮexiĮĮs
joon.)
Hagl'arn6ķag. (73.
Acad' Berl. 1798 : 89. l80l.
- niitjad,
ca I mm läbimõõdus ja kuni 40 cm
o. Veesisene taim. Varred
pikad, harunenud, ogadeta; varre alumised sõlmevahed kuni 5 cm p.ikad.
Lehed kitsaŠlineaalsed, l-2,5 (3) cm pikad ja kuni l mm laiad, sujuvalt
teritunud tipuga. Leheserv sirge või pisui loogeline, hõredalt asetsevate
peente hammastega. Lehetupp peenehambalise servaga, pikkanrööda lehelabaks üleminev. Õied tavaliselt üksikult varrelehtede kaenlas. Isasõis
koosneb ühest ühepesalisest tolmukast ja lõhestunud õiekattest. Emasõiemoodustab üks emäkas. Vili kitsas-elliptiline, 2-3 mm pikk ja-0,5_l mm
lai.
Õitseb juulis ja augustis.
Eestist esmakordselt leitud |972' a. Valga rajoonist Päidla Suurjär'
vest ja Päidlā Ahvenjärvest (leg. et det. Aime Mäemets) (74. joon.).

t

fĮexiĮīs (lad. k.)

_

nõtke, paindlik.

l5l

Ļ

b

73. joon. Nõtke näkirohi (Najas fĮexiĮis): a

_

taime üĮdkuju, b

-

vili

lehe kaenlas. (orig.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhjapoolseteļ aladel ja

Lääne-Siberis. SkandiņaaYiąmaades, atląntilises
Põhja-Ameerika9,
t52

ja

Ķesk-EuroopaS ning
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74' joon' Nõtke näkirohu (Najas fĮexiĮis) ļeiukoht Eestis,

39. SELTS LlILIALAADSED

- LILIALES|

(LĮLIIFLoRAE\

, Mitmeaastased risoomi'või sibulaga rohttaimed, harva puud või põõ_
sad. Lehed rööp- või kaarroodsed, harva võrkroodsed; vars lehistunud või
lehed juurmised, harva redutseerunud ja varreharud (kladoodid) lehtede
sarnased. Õied mõlema-, harva ühesugulised, tüüpiliselt kolmetised, entomogaamsed, harva ornito- või anemogaamsed. Perigoon tavaliselt aktinomoffne, mõnikord veidi sügomorfne, lahklehine või liitlehine, sageli kroonjas. Tolmukaid kuus, viis või kolm, harva rohkem. Tolmuterad tavaliselt
üksikult, väga silmapaistva.struktuuriga. Sageli esinevad nektaariumid.
Sigimik ülemine, enamasti sünkarpne, mõnikord parakarpne, poolalum'ine
või aļumine, tavaliselt kolme- (harvemini ühe_) pesaline. Seemnealgmeid
enamasti palju, anatroopsed. Vili
- kupar või mari. Seemned tugevasti
arenenud endospermi ga.
Seltsį piires esineb suur vormirikkus. Liilialaadsed jaotatakse a-7 (8)
sugukonnaks, mõned autorid ,aga käsitavad osa sugukondi omaette seltsi_
dena (LiliaĮes, AmarųĮlįdaįes, IridaĮes, Agauales, JuncaĮes jt.). Siin käsi.
taįakse liilialaadseid laias mahus ja sellele vastavalt kuuluvad Eesti fļoora
liigid alam selt si Lįlįįneae sugukondadesse LiĮiaceae, I r idaceae, Amar gĮlĻ
daceae ja luncaceae.
l

Ķoostanud H. Rębagsoo,
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SUGUKoNDAbĖ MÄnhntnise

rnĖrl

l.
_

Sigimik ülemine
. ;
2
Sigimik alumine või poolalumine
3
2. oied suhteļise1t suured, silmapaist.vad, õiekate kroonina, varieeruva
värvusega. Emakasuue kerajas või kolmehõlmaline. Vili
kolmepesa_

-

_

Õied väikesed, õiekate tupena, roheline või helepruun (punapruun).
Emākasuudmeid kolm, niitjad. Vili
kolmepesaline kupar
- ühe- või
4. sugukond
loalised
luncaceae Juss.

-

3. Tolmukaid kolm. Emakasuudmeid kolm, sageli suured,

'
_

kroonlehtede
sarnased. Vars lehistunud, lehed lineaalsed või mõõkjad, alusel varreümbrised. Mugulsibula või suure risoomiga taimed
3. sugukond võhumõõgalised _ Irįdaceae Juss,

Tolmukaid kuus. Emakasuue terve või kolmehõlmaline. Vars lehistumata' lehed lineaalsed või süstjad, koondunud juurmiseks kodarikuks.
Sibultaimed
2. sugukond amarüllilised _ AmargĮĮidaceae Į. st'-Hil.

l.

sugukond liilialised

Gen. pl. 48.

LįIįrceae Juss.

l

1789.

Enamasti mitmeaastased rohttaimed risoomi, sibula või mugulsibulaga,
harvemini üheaastased taimed, poolpõõsad, põõsad või puuā. ūars ptistine
või väänduv,.rohtjas või puitunud, lehistunud või lehtedeta. Lehed lineaalsed kuni ovaalsed, sageli juurmised, lõhestumaia, kaar-, rööp- või võikroodsed, vahel redutseerunud, soomusjad või esinevad füllokļaadid. Õisikud
mitmesugused (enamasti tipmine kobar- või sarikõisik) või õied üksikult,
õisiku alusel üks või kaks kandelehte või need puuduvad hoopis' Õied suu_
red kuni väikesed, kandelehega või ilma selleįa, enamasti mõlemasugulised, aktinomorfsed, harvemini veidi,sügomorfsed; harilikult kolmetįed,
harvemini on õieosi ühel ringil kaks, neli või viis. Perigoon vaba või enam
või vähem kokku :kasvanud, enamasti kroonjas, kellukjas. Tolmukad enamasti kahe ringina (3+3), harvemini on tolmukaid 3-12, nende niidid
vabatl või üksteisega või perigooniga kokku kasvanud, Tolmukotid avanevad pikilõhe moodustumise teel. Esineb nektaarium. Emakaid üks. Sigimik
enamasti kolmepesaline, vahel ühe- või kahepesaline' peaaegu alati ülemine,
sünkarpne, väga harva apokarpne; koosneb kolmest viljalehest. Emakakaėl
vaba või teiste õieosadega enam või vähem kokku kasvanud. Seemnealgmeid mõni või arvukali, väga harva üks. Vili
kupar, mis avaneb vahį_

I
ļ54

-

Koostanud H. Rebassoo.

seinte kohalt või lõhede tekkimise teel, või mari, harva pähkel. Mõnikord
esineb seemnel lise
- arill.
Sugukonna laiemal käsitamisel kuulub sellesse 220 perekonda 3500
liigiga, mis on levinud troopikast parasvöötmeni, samuti Arktikas ja
Antarktikas. LiiIialised, äärmiselt vormirohke sugukond, on arenenud mitmes Suunas, olles kohanenud kasvamiseks väga erinevates keskkonnatingimustes.
A. Tahtadžjan (ka mõned teised autorid) on uuemal ajal jaotanud
sugukonna mitmeks omaeite sugukonnaks. Sel juhul kuuluvad Eestis esinevad liigid sugukondadesse Lįįįaceae s. str., Alįįaceae ja Asparagaceae'
Lįįįaceae s. str. on seltsi kõige primiiiivsem sugukond, ühtlasi ka tüüpsugukond. Sellesse kuulub umbes l70 perekonda üle 2500 liigiga' miS on
levinud kogu maakeral, eriti rohkearvuliselt subtroopikas ja parasvöötmes.
Kõige primitiivsemaks peetakse alamsu gukonda M eįanthįoįdeae; enamikul
liikidel esineb risoom
- primitiivsuse tunnus '(sibulaga vormid pärinevad
risoomiga vormidest, kusjuures evolutsioon on toimunud sõltumatult erinevaid liine pidi), ka õisiku ja õie, samuti emaka ehitus on suhteliselt primitiivne. A. Tahtadžjani järgi lähendab terve hulk iseloomulikke primitiivseid
tunnuseid alamsugukonda M.elanthįoįdeae seltsi AļisrnataĮes primitiivsemaile esindajaile.
Sugukonda AĮĮįaceae kuulub A' Tahtadžjani järgi ligi 30 perekonda
550 liigiga; mis on levinud põhjapoolkeral ning Ameerika ja Aafrika palavvöötmes ja parasvöötme lõunarajoonides. Palju endeemilisi perekondi kasvab Tšiilis ja Peruus. oisiku tüübilt erineb sugukond AĮļįaceae sugukon_
nast LįĮįaceae ja läbeneb sugukonna|e Amargįįįdaceae'
Sugukonda Asparagaceae kuulub A. Tahtadžjani järgi neli perekonda
ligi 320 liigiga, mis on levinud Vana Maailma troopilistes ja subtroopilistes
piirkondades ning parasvöötmes, liigirikkamalt Vahemeremaades ning
Lääne- ja Kesk-Aasias.

PEREKONDADE MÄÄRAMIsE TABEL
ļ. Kultiveeriiavad ilutaimed (mõnda neist võib kohata ka looduses) 2
Pärismaised liigid või köögiviljataimed
|4
ļ)
Sibultaimed, harva. esineb mugulsibul
3
ll
Roomava või lühikese risoomiga taimed .
; Taimed maapealse varrega
Maapealse varreta taimed, lehistuvad kevadel, õitsevad sügisel pärast
lehtede kadumist. Perigoon pika putkeosaga, lehterjas-kellukjas, suur,
lilla, lilla- või roosakaspunane' harva valge või kolIane
2. perekond sügislill _ CoĮchįcum L.

4. Vars lehtedeta

-

.

Vars lehistunud

5
8

:ļ5õ

5.
6.

Perigoon kokku kasvanud (liitlehine) .
6
Perigoon vaba (lahklehine) või ainult alusel kokku kasvanud '
7
Perigoon kellukjas, vähemalt poole ulatuses l<ökku kasvanud, kuuetip_
meline' Emakakael lühike. Õied mitmevärvilised, tugevasii lõhnavad,
kobarõisikus
l2. perekond hüatsint
Hgacinthus L.

-

Perigoon kerajas, üleni kokku kasvanud, kuuehambaline. Õied sinised
või lillakassinised, valgete tipmetega, kobarõisikus
l3. perekond kobarhüatsint
Muscari Mil!'.

-

Perigoon ainult alusel kokku kasvanud, kellukjas,. .j.lļ.l.
10. perekond siniliilia
.

_

Scįįįa L'

Perigoon uub'r, uulg.,.välimisel pinnal alusel roheline
ll. perekond linnupiim OrnithogalumL,.
Õied mitmevärvilised või kollased (siis palju suurernad)
.
9
ÕiBd kollased' väikesed' kuni
'lu 'ä
kuldtäht
Gagea L'
1

8.

_

i:ffiį

9.

10.

r-

1t.

Õied üksikult, tipmised, õitsemisajal püstised
9. perekond tulp

-

TuĮipa L.

Õied üksikult rippuvaina varte tipus või koondunud õisikuks .
10
Emakakael jagunemata, kolmekandilise, suudmega. Tolmukotid kinnituvad tolmukaniitide külge'selgmiselt
7.-perekond liilia _ Lįįįum L.
'
Emakakael kolmejagune, tolmukotid kinnituvad tolmukaniitide külge
alusega. Õied tipmised, üksikult või männasena
8' perekond püvilill.
Frįtįļįarįa L'
(2.) Pärislehed

-

olemas

|2

Lehed soomusjad, oksad muundunud niitjate või nõeljate lehtede kuļu-

liseks (kladoodideks ehk füllokla'Īi1TjĮ*"nd

aspar

_

Asparagus L.

lillakassinised või liļlad. Lehed munajad või laisüstjad l3
Õied suuied, kollased, punakaskollasēd või oranžid
3. perekond päevaliilia _ Hemerocaįįįs L'

12. Õied valģed,

l3.

Lehed juurmise kodarikuna' Õied kobarõisikuna, lehterjad, lillakassinised või valged
4. perekond hosta
Hosta Tratt.

.

Lehed juurmised, tavaliselt kahekaupa. Õied ühekülgse kobarõisikuna,

-

valged, lõhnavad

|4. (l.) Vili

_

-

Conaalįarįa

punane' oranž või must (sinkjasmust) mari
paljuseemneline kupar

- Vili - kuiv

ļ56

l7. perekond maikelluke

.

:

I:'
15

15.

-

j . ļ į J J . .

Vili tirustvõitutnesiniire,
Vili punane või oranž .

16
L7

16. Tolmukaid kaheksa. Õied üksikult. Lehed nelja_, harvemini viie- või
kuuekaupa varre ülaosas männasena. Vili
mari
- üks sinakasmust
lB. perekond ussilakk
Purįs L.

-

-

Tolmukaid kuus või neli. Lehti varrel rohkearvuĪiselt, ei moocįusta män_
'on
nast. Viļi
mari; neid
rohkearvuliselt
- tumesinine
16. perekond kuutõveroņi
PoĮggonatum MļIl.

-

17. Vars lehistunud, lehti tavaliselt kaks, harvemini üks või kolm, südajas_
munajad, alusel 2-3 cm laiad. Õied väikesed, kr'eemikasvalged, kobar_

õisikuna

-

15. perekond leseleįrt

-

MaįanįhemumWigg.

Lehti tavaliselt kaks, juurmised, kuni 6 cm laiad. Õied puhasvalged,
lõhnavad, ühekülgses kobaras

l7. perekond maikelluk e

IB

--

ConuaįĮaria L.

Õisiku alusel kaks (harva üks) õisikupikkust või pikemat kandelehte,
mis püsivad või varisevad varakult
Aļļįum L.
6. perekond lauk

-

l9.
-

Õisiku alusel kandelehed puuduvad või on väikesed .
. l9
Hiliskevadeļ või suvel õitsevad taimed, õied valkjad, lillakaspunased
või purpursed
20
Varakevadel õitsevad madalad taimed. Õied kolļased, hõreda kobarana
5. perekond kuldtäht
Gagea Salisb.

-

20. oied valkjasrohelised, lillakas- kuni purpurpunased, tiheda
nutina

_

sariļ<a või

6. perekond lauk
Õ

ie

d

v a

lk

ja

s'

võ
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k a hv a

t' uli
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- AĮĮįum L'
o-''Įiii'r*'äffi.1

l. aļamsugukond MeĮanthįoį)eae nngt. in Engl. et Prantl, Pflanzen.
Īam.2 (5) : 17 l88B; Asch. et Graebn. Synops.3: l. 1905.
nru- Ęisoomi,
gulsibula või sibulaga rohttaimed. Õied üksikult, tipmise.
kobarana või

I
!

pöörisena. Perigoon enamasti lahklehine, mõnikord kokku kasvanud, sageli
säiļib ka viljumisajal. Tolmukad vabad. Emakas kolme lühikese kaela ja
suudmega, mõnikord kaelteta, harva üks 'emakakael kolme suudmega.
Vili - kupar. Seemned sageli lisemega.
l. triibus Tofieldieae Kunth, Enum. pl. 4 : i65. lB43; Engl. in Engl. et
Prantl, Pflanzenfam. 2 (5) : l9. l888. _ oied lühikese perigooniputkega,
raolised, enamasti kobarõisikuks koondunud. Lehed asetsevad kahe reana,
rootsutud, enamasti juurmised.
t57

1. perekonģ

lemrnelill

-

ĪofieĮdĮal Huds.

Fl. Angl. ed. 2. I : 157.

1778.

Lühikese risoomiga, kõrreļisetaolise haabitusega mitmeaastased paljad
rohttaimed. Lehed kollakaslohelised, kahe reana, rootsutud, mõõkjad, line_
aalsüstjad või lineaalsed,'asetsevad enamasti kimbuna varre alusel Ikui
esinevad ka varrel (2-4\:, siis on sageli väikesed, eriti ülemisedļ. Õied
väikesed, kõrglehtedega' enamasti koondunud tipmiseks kobaraks (harvemini pööriseks). Perigoon kellukjas, säilib viljumisajal; perigoonilehti
kuus, peaaegu aluseni vabad. Tolmukaid kuus, kinnitunud perigooni alusele; tolmukaniidid alusel laienenud, tolmukotid kahepesalised. Ernakas
kolme lühikese emakakaela ja nööpja emakasuudmega. Vili
- kolmekandiline kupar paljude lįikivate seemnetega, avaneb tipust.
Perekonda kuulub ligi 20 liiki põhjapoolkera parasvöötmes, Arktikas'
ja Andides. Nõukogude Liidus esineb neli liiki, neisf Eestis üks
Tof tetdĮa
caĮgcuĮata (L.) Wahlenb., mis on ühtlasi perekonna tüüpliik. -

l.

Lemmelill
- Tofietdia caĮgcuĮata2 (L.) Wahlenb. Fl. Lapp. 90. lBl2;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 195. lB52; Led. Fl.
Ross.,4:210. 1853; Schmalh. <D.r. Cp. u IOxu. Pocc.2:511. lB97; Asch. et
GraeĻn. Synops. 3 : 5. lg05; Kuzen. in Fļ. URSS 4 : 5. 1935; Suess. in Hegi,
Illustį. Fl. Mitt._Eur, ed.2'2:238' 1939; Bordz. in On. yPCP 3 : 65. 1950;
PēterŠ. in Latv. fl. l :350. 1953; Ribok. in Liet. fl.2:50l. 1963.
- AntherĻ
cum ņĮgcuĮatum L. Sp. Pl. 3l|. 1753.
Narthecium caĮgculatum
(L.) All.
Fl. P,.edem.2 : 165. 1785.
Exs. : Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed t, n" 48.
1933
ToQunl4un ūaueųxosan.
(Tī.joon., a)
q. Risoom lühike, peenike, tipus vanade lehtede kiuliste jäänustega.
Vars püstine, harva veidi loirgus, (12) 15-35 (45) cm kõrge. Juurmised
lehed ļineaalsed,3-5 mm laiad ja Ą5-l5 (2l) cm pikad, rooisutud, tipus
teritunud, mõõkjad, paljude (7 või rohkem) pikiroodudega. Alumised varre_
lehed lamedad, samuti lineaalsed, ülemised väikesed; tavaliselt on varfe_
lehti (l) 2_4, mõnikord 6-l0 (või rohkem); varre tipu poole muutuvad
lehed pidevalt väiksemaks ja lähevad üle kõrglehtedeks. Õisik
tipmine
tähkjas kobar, sageli ruljas, l,5-9 (l0) cm pikk. Õied väikesed,- lühiraolised või peaaegu raotud, õisiku allosas hõredalt; õierao alusel süstjas kile_
jas kandeleht, perigooni alusel kolmehõļmaline kandeleheke. Alumised õied
mõnikord ilma kandelehtedeta.' Perigoon valkjaskollane kuni kollakas_
valge, perigoonilehed 3-7 mm pikad, kahe ringina (erandlikult on sisemise ringi perigoonilehed muutunud toļmukaiks), ka viljumisajal on peri_
goon kuprast pikem. Kupar 3-4 mm pikk, munajas kuni munajas-kerajas,
kandiline, paljuseemneline. Seemned piklikud, veidi kandilised, helekollakad-beežikad kuni pruunikad, 0,7 mm pikad'

. I

Inglise botaaniku Th. Tofieldi (1730-l?79) auks antud nimi.

_ õietupp, perigooni nimetus antiikautoritel; caĮgculatus
line; välistupe taoline kolmehõlmaļine kandeleheke õie alusel.
2 caĮgx (kr. k.)
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75, joon. Lemmelill (T.ofĮeĮdĮa catgculata): a'_ õitsev taim; harilik sügislill (CoĮchīcum
autumnaĮe): Ö _ õitsev.taim,c_viljuv taim. (orig.)
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76. joon. Lemmelille (TofĮeĮdia calųcuĮata) leiukohad Eestis.

Õitseb ļuunis, juulis.
Eestis ešineb eriti.rnahdri lääne_ (loode-) osas ja Saaremaal (puudub
Hiiumaal) lubjarikastel niitudel ja puisniitudel, aļlika- ja teistel lubjarikas_
tel soodel, soostuvail järvekallastel, moreenijalamil, siirdesoodel, soostu_
vatel aladel; mujal hatvemini.(76. joon.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas,Dnepri ülem- ja keskjooksu
lubjarikasteļ]aladel ning Balti liiduvįbariikides. Väljaspoo1 Nõukogude
Liitu mujal Euroopas.
Ņajanduslik tähtsus. Tąiņ sisaldab mür'gist alkaloidi ko_lhitsiini.,

2. triibus Colchįceae Reichenb. Conspl 64' lB28; Engl. in Engl. et
Prantl, Pflanzenfam. 2 (5).': 28. lBBB.
- Perigoonilehed täiesti või ainult
alumises osas putkeks kokku kasvanud. Õied üksikult vģi mitmekaupa õisikuvarva tipus. Õisikuvarb maa_alune, lühenenud, sigimik samuti enamasti
maa-alune. Lehti üks kuni mõni, ļuurmised.' ..
,

- Coįchicumt
,į,,',r*

2. perekond sügisliil,
Sp

įi
.

.

L.

-,,i-

Mitmeaastased mugulsibulaga iohttaimed; mugulsibul on ümbritsetud
kuivade punapruunide kattesoomustega. Vars väga ļühike. Lehed piklikud
või lineaalsed, juurmised, ilmuvad õitega Samaaegselt või hiljem (sügisel

I

Arvaiavasti vanakreeka kohanimest Kolchis (piirkond Musta mere rannikul),
sügislill on tavaline taim. Taimenimį Dįoskoridesel (CoĮchicon).
160

kus

õiįsevail liikidel ilmuvad lehed kevadel). Öied suured, lehterjad-kelĪukjad,
enamasti lillad, valged või kollakad. Perigoon liitlehine, pil<a rulja putkega.
Tolmukad perigoonist lühemad, kinnituvad perigooni neelu külge; l<olm
välimist tolmuļ<at teistest lühemad. Emakas koļme vaba niitja kaela ja
munajas-kerajas või piklikmunööpja suudmega' Sigimik alumine. Vili
paljuseemneline
kolmepesaline
l<upar,
najas
avaneb kuni pooleni.
Nõukogūde Liidus loodusļikult kasvavast l2 liigist esineb enamik
Kaukaasias; üks neist on ka Eestis ļooduslikult. Peaļe selle: kasriatatakse
mitmeid liike (C' l hgbrĮdum hort., C. speciosum Stev.) ja neist aretatud
sorte aedades dekoratiivtaimedena' Leidub nii kevadel kui ka sügisel õitsevaid liiĻe. Perekonda kuulub ligi 30 võrdlemisi väikese areaaliga liiki Euroolas, Lääne- ja Kesk-AasiaŠ ning Põhja-Aafrikas. Enamik neist esineb
Baļkani poolsaarel, Lõuna-Euroopas, Vģike-Aasias ja Iraanis.
oma looduslil<u areaali piires on sügislille 1iigid karjamaadel kasvavad mürktaimed. Nende seemneid l<asutatąkse ravi otstarbeļ.
Perbkonna tüüpliik on C' autumnaįe L.
=F l. Harilik sügislill - Coļcltįcuru auįumnaleI L. Sp. Pl.34l. l753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, l.iv- u. Curl. 195. lB52; Led,--Fl.
Ross.4 : 204. l853; Schmalh. <Dn. Cp. l'l Įoxu. Pocc. 2 : 5l0. lB97; Asch. et
Graebn. Synops. 3 : 23. l905; Czerniak. in F'l. URSS 4 : 30. 1935; Suess. įn
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.2 :246. 1939; Bordz. in <D.n. yPCP 3 : 78.
1950; Pēters. in Latv' fl. t : 352. 1953; Ribok. in Liet. Ī1' 2 : 504. 1963.
tiesnpevreHuLtķ ocengllft. (75. joon., b, c)
į. Mugulsibul munajas, 6-8 cm pikk, 3-4 cm läbimõõdus, ümbrit_
setud mustjaspunaste kattesoomustega, mis jäikuvad pika tupena. Vars
väga lühike, maa-alune. Lehti neli, juurmised, tumerohelised, piklik; kuni
laisüstjad,20-30 (35) cm pikad ja keskmiselt 2-8 cm laiad, tömbi tipuga,
ilmuvad kevadel. Õitsemisajal taim lehtedeta. Õisi l_4, suured, Iehter.ļas_
kellukja perigooniga. Perigoon lillakasroosa, kuuetine, perigoonilehed töm'
pide tipmetega, sisemisel pinnal karvased, t2-15 (16) cm pikad, allosas
pikaks putkeks kokku kasvanud. Toļmukaid kuus; tolmukotid piklikud,
oranžkoļlased, selgmiselt kinnitunud. Sigimik maa-alune, 1<olņeharulįne,,
kolme väga pika,. väikese suudmega emakakaelaga. Need on jämenenud
tipuga, tömbid, horkunud või tipus tagasi käändunud. Sigiņik ilmub maa._
pinnale viljumisaja1 koos pärislehtedega. Kupar pil<1ikmunająs, terava
tipuga, enamasti 3-4 (5) cm pikk, õhuke, paljųseemneline, avaneb kesk_
kohal. Seemned kerajad, pruunikad kuni mustpruunid, jämedalt punkteeritud, 0,8-2 mm pikad, algul kleepuvad.
Õitseb septembris.
Looduslikult (arvatavasti arheofüüdina) Hiiumaal, I(irde-Eestis ning
Rakvere ja Tapa ümbruse metsa1agendikel; naturaļiseerunulļ territooriumi
mįtmes osas (77. joon.)
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auturnnate (lad. k.)
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77. joon. Harįliku sügislille (CoĮchĮcum autumnaĮe) leiukohad Eesiis. (Koostas

L. Vilja-

soo)

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunapoolsetes piirkondades,
Ķarpaatides ja Kaukaasias spontaanselt, Leedus ja Lätis kaldutakse viima_
seil andmeil pidama arheofüüdiks. Väljaspool Nõukogude Liitu Kesk-,
Lõuna- ja atlantilises Euroopas. Areaali kagupiir ulatub Jugoslaavia ja
Rumeeniani (puudub Balkani poolsaare muus oSaS ja Ungaris), põhjapiir
läbib liri- ja Inglismaad, Hollandit, Saksa FV ja Saksa DV.põhjaosa, lõunapiir ulatub Põhja-Itaalia ja Hispaaniani. Liigi põhjapoolsematel ļeiul<ohtadel (Šotimaal, Taanis, Rootsįs ja Baltikumis peamiselt rannikualadel)
enamasti arvatud metsistunud või naturaliseerunud liigiks.
Majanduslik tähtsus. Kogu taim sisaldab mürgiseid alkaloide kolhitsiini, kolhamiini, kolhikosiidi, rasvõlisid, suhkruid, pektiin- ja parkaineid.
Taime mürgisus ei kao isegi kuumutamisel..Varem kasutati apteegis ravimina Seemneid ja risoomi. Et alkaloidid on rakumürgid, ravitakse kolhamiinsalviga pahaloomulisi kasvajaid (eriti nahavähki). Seemne ja risoomi
tinktuuri tąrvitati varem reuma ja liigesevalude raviks, harva ka sissevõetuna seede. ja neerutalitluse ergutamiseks.
Peale tüüpvormi esineb Eestis naturaliseerunult veel valgete õitega
Ī. aĮbif Įorum J. Murr.

2. alamsugukond Asphodeloįdeae Vent. Tab. 2 : 162'

17gg, Engl.
Führ. bot. Gart. Breslau.24.l886 et in Engl. etPrantl, Pflanzenfam.2 (5)
l7. l8B8; Asch. et Graebn. Synops.3:2. l905.
Risoom lühike, püstinevõi

:

-
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kõverdunud; harvemini taimed sibulaga. Lehekodarik. juurmine või vārŠ
lehistunud. Õisik tipmine' enamasti kobar või nutt. Perigoonilehed vabad
või kokku kasvanud. Tolmukad vabad. Vili
- kupar, väga harva mari.
Seemned mustad, krobelised.
3. triibus HemerocaļĮeae R. Brown, Prodr.295. lBlO; Engl. in Engl. et
perigoon allosas putkeks kokku
Prantl, Pflanzenfam. 2 (5) : 89. IBBB.
kasvanud, ülaosas vaba, sageli allapoole- kõverdunud. Tolmukad ja emakakael paindunud. Tolmukaniidid kinnituvad perigooni putke krilge. oied
suured, hõredas õisikus. Lehed mitme_ või kaherealiselt, enamasti juurmi_
sed.

3. perekond päevaliilia

-

Sp. Pl. g24.

Hemerocaļļis t L
175g.

Mitmeaastased kesknrise Suurusega paljad rohttaimed lühikese risoomi
ja muguljalt paksenenud lihakate juurtega. Vars harunev, ülaosas peaaegu
harkjas. Lehed juurmised, lailineaalsed kuni lineaalsed, rootsutud, teravaks
tipuks ahenevad. Õisik
dihhotoomselt harunev keeris. Perigoon
- tipmine
suur, lehterjas või kellukjas,
kollane, oranž või oranžpruun, harva roosa'
mõnel sordil kreem- kuni puhasvalge, aļlosas pika rulja putkega; perigooni_
lehed piklikmõlajad, iagäsi käändunud. Perigooni putk alusel sigimikuga
kokku kasvanud. Tolmukaid kuus, kinnitunud perigooni putkeosa külge,
niitjad, üles kõverdunud, toimukotid pikliklineaalsed, selgmiselt kinnitunūd.
Sigimik piklik, nürilt kolmekandiline, jalakeseta, paljude seemneā1gmetega,
mis asetsevad kahe reana. Emakakael niitjas, koos tolmukatega kõverdunud ja osaliselt kokku kasvanud; emaI<asuue peajas. Ķupar (meil areneb
vāga harva) lihakas-nahkjas, äraspidimunajas, nüriļt kolmekandiļine.
Seemned viljapesades 6_l2_kaupa, munajad, kandiļised, 1äikivmustad.
Perekonda kuulub 5-25 liiki (olenevalt käsitusest), mis esinevad
Ķesk-, Põhja- ja Ida-Aasias (parasvöötmes Jaapanis) ning Lõuna-Eur-oo_
pas' Alpidest põhja pool looduslikult ei kasva, kuid ilutaimena on päcva_
liiļiad väga levinud paljudes riikides Euroopas ja ka Ameerikas (l920. ąastast alates on aretatud üle.8000 sordi, ka täidisõielisi); paljundaiakse vege_
tatiivselt, sest seemned ei vaļmi (puuduvad tolmeldavad päevaliblikad).
Nõukogude Liidus esineb looduslikult viis liiki Kaug-Ida niitudel. Eestis
kasvatatakse neist aedades ja haljasaladel iļutaimedena kaht |iiki. H. ĮįļįoašphodeĮus L. on perekonna tüüpliik.

l.

Õied lõhnatud, ruuged kuni tellispunased. Perigoonilehed tömbitipuli_
ja ristroodudega; sisemiste perigoonilehtede tipud lainja ser-

sed, pikiva ga

I

Hemerocaļļis

sest mitmel
Įį*

l.
_

Ruuge päevaliilia

-

kreekakeelsetest sõnadest hemera

HemerocaĮĮīs fuĮaa (L.) L.

_

päev, haĮĮos

_

ilu; päevailu,

liigil püsib iga õis vaid ühe päeva. Uhe koļlaseõielise liilia nimi Dioskoridesel.
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-

öi"a lõį,navad, įreiekoliased ķuni oranžid. Perigooniiehed teravatipuli_
sed, terveservalised, pikiroodudega. Õisil< paljuõieline, mitu korda

runev

2. Kollane päevaliilia _ Hemerocaįįįs

ha_

Įįlįo-asphodeĮus L.

A l' Ruuge päevaliilia HemerocaĮĮis fulua, (L.) L. Sp. Pļ. ed. 2.
462. 1762; Led. Fl. Ross. 4 :-194. lg53; Schmalh. <D"rr. Cp. u IOxs. pocc.
2 :4B3. lB97; Vilb. Eesti taim. ed.2. 64. lg25; Czerniaļ<. in Fl. URSS 4 : 56.
1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 258. l9B9; Bordz. in
o.n. VPCP 3 : 87. 1950; Pēters. in Latv. fl. l : 355. 1953; Ribok, in Liet. fl.
2 : 5l0. 1963. _ H' ĮiĮio-asphodeļus B. f uĮuus L. Sp. P|' 324. 1753.
- Kpa_
coĀHeB plrNuft. (78. joon., a, b)
9ļ. Kuni 1 m kõrgune või kõrgem rohttaim. Juurmised lehed 50-80 cm

pikad ja l,5-2,5 cm laiad, kitsaį- kuni lailineaalsed, varrest veidi lühemad. Varrelehti vähe, lühikesed, soomusjad. Õisik 3-l0 lühiraolise õiega.
Perigoon kellukjas-lehterjas, 6-l0 (l3) cm pikk, lõhnatu, oranŽkollakaskuni tellispunane. Perigoonilehed piklikmõlajad kuni pikliksüstjad, piki_ ja
ristroodudega; sisemised laiemad, tömbitipulised, ląinja servāga. Õite kan_

delehed väikesed, süstjad.
. Õitseb juulis.
Eestis võrdlemisi sage ilutaimena aedades ja ha1jasaladel; mõnikord
võib metsistuda.
Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb Kaukaasias ning Euroopa-osa
lõuna- ja keskpiirkondades; kasvab niįtudel, kraaviservadel, kaljude1,
ranniku' ja soistel aladel. Levinud Kesk-Euroopas'(eriti mägedes), Vahe_
meremaades, Jaapanis, Hiina RV_s, Iraanis. Liigi tõeline kodumaa on seni
teadmata.
Majanduslik tähtsus. Paljukasvatatav vähenõudlik aia_ilutaim.

.A 2.

Kollane päevaliilia
Hemerocaįįis įįįįo-asphodeĮus 2 L. Sp. Pl.
324' 1753, s. str. (u' fĮauus).
- H. fĮaua (L.) L. Sp. Pl. ed. 2. 462' 1762;
Led. Fl. Ross. 4 :' 194. lB53; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 64. tg2\; Czerniak.r in
Fl" URSS 4 : 59. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2: 2 :258.
1939; Bordz. in o.rr. yPCP 3 : 88. 1950; Pēters. in Latv. fl. 1 : 355. 1953;
Ribok. in t-let. fl. 2 : 5l0' t963.
KpacoĀrres xenruft. (78. joon, c, d)
E. Taime kõrgus 50-l00 -cm. Risoom lühike, selle allosas arvukalt
nöörjaid juuri. Vars ļehtedest pikem. Lehed juurnrise kodarikuna, lailine_
aalsed, sujuvalt teritunud tipuga, 50-75 cnr pikad ja 0,5-2 cm ļaiad. Õisik
harunenud, 4-7-õielirle. Õisiļ<uvarb 3,5-5,5 cm pikk. Õied meeldiva ļõhnaga,(meenutavad apelsini lõhna). Perigoon kellukjas-ļehterjas, puhas_
kollane, 5,5-10 cm pikk, perigooni putk 1,5-3 cm pikk, pikiroodudega,
välimisel pinnal rohekasl<ollane. Perigoonilehed 3/a ulatuses vabad, sirge

l

punapruunikas, punakaskoļlane.
'fuĮua (lad. k.)
2 Ladinakeelsetest - nimedest LįĮįum _ ļįilia, ja AsphodeĮus
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_

asfoodel

d
(

alumine osa vafre
78. joon. Ruuge päevaliilia (HemerocalĮis fuĮua): a
- Iaļme
dega, b _ õisik; kollane päevaliilia (ĮĮenterocaĮĮis ĮiĮio-asphodeĮus): c _ leht, rl

(errs

)

ja lehte'

_

õisik.

Servagą' välimised süsŲad, terava tipuga, sisemisecl veidi laiemad, piklikeltiptilised' tömbimad.-Kupar munajas või ovaalne, nüriļt koļmekanĮiline,
põikivaoline, umbes 2,5 cm pikk ja l-1,5 cm ļai. Seemned munajas-kolmekandilised, teravavaolised, mustad , 4-5 mm pikad.
Õitseb juunis.
Eestis kasvatatakse aedades ilutaimena (harvemini kui eelmist liihi),
kust harva metsistub (seni ieada Rakvere rajoonist Haljalast ja Harju
rajoonist Vasalemmast).
Uldlevik. Nõukogude Liidus looduslikuli levinud Lääne_ ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas, Ķaukaasias. Väljaspool Nõul<ogude Liitu atlantilises
EurooPas, Kesk-Euroopas mägedes (mujal Euroopas metsistunult või naturaļiseerunult, kuid harvemirri kui eeļmine liik), Vahemeremaades' Jaapanis ja
Hiina RV-s. Kasvab ļooduslikuļt luha-, harvemini stepi- ja sooniitudel, jõĮorgudes, jõe- ja järvekaldail, männi- ja kasemetsade seival.
Majanduslik tähtsus. Laialdaselt paljude sortidena kasvatatav aia_iļutaim.
\

4.

perekond hosta
Arch. Gewächsk.

-

I

Hosįal Tratt'
: 55.

1812.

'

Mitmeaastased, lühikese puitunud risoomi ja tihedate põõsasjate
juurtega rohttaimed. Lehed suured, juurmised (haivemini
ka varrel), root_
sutud, võrkroodsed, pikatupelised, munajad või piklikud, teriiunud
tiprgr.
oied suured, sinised., lillakad või valged, ripįuvas või allakaandįnĮd,
sageli ühepoolses kobaras. Perigoon lehterjas, įuuetine, lühikese või küllaltki pika kokkukasvanud putkega; perigoonilehed kolmnurksert te.üunud. Tolmukaid kuus, niitjad, vabad, tagasi käändunud, kinnituvad perigooni puike külge, peaaegu perigooni pikkused. Tolmukotid
lineaalįlkli_
kud, veidi kurrulised. sigimik jarakeseta,,3-pesaline, niitja emakakaia ja
veidi jämenenud peaja suudmega. Viļi
kuni lineaalne, nahkjas,
- įitutit lapikud,
kolmekandiline paljuseemneline kupar. Seemned
tipus tiivulišed,
mustad, peenelt punkteeritud.
Perekonda kuulub uuemair andmeil ligi 40 liiki, mille kodumaaks
on
Ida-Aasia (eriii Jaapan). Mõningaid liike kasvatatakse aia-ilutaimedena.
Vastavalt lehevärvusele on liigid jaotatud sini-, rohe-, rohe_valge- ja kuld_
lehelisteks. Nõukogude Liidus on enam tuniud kaks või kolm liiki,
nendest
Eesiis kaks liiki. Perekonna tüüpliik on H. pĮantaginea (Lam.) Asch.
l. Lehed südajas- või laimunajad, alusel südajad või ümardunud, 6-l0
paari külgroodudega
l. Sinine hosta Hosta aentrįcosa Stearn

*

-

Lehed süstjad või munajassüstjad, alusel ahenevad, 3-5 (harvemini
kuni 7) paari küJgroodudega
2. Süstjalehine hosta _ Hosta Įancifotia (Thunb.) Engl.

l
r66

Austria arsti ja botaaniku Nicoļaus Thomąņ Hosti (176l_ļ834) auks
antud nimi,

A l. Sinine hosta - HostaaentrįcosalStearn in Gard. Chron. Ser.3.
80 :27.193l. _ H. coerulea (Andrews) Tratt. Arch. Gewächsk. 2 : l44.
tab; 189. 1814; Asch. et Graebn. Synops. 3 : 54. 1905; Suess. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 348. 1939; Bordz. in O;r. yPCP 3 : 90. 1950; Ribok.
in Liet. fl.2:50B. 1963; Talis in Eesti taim. määr.886. 1966. - H. įapo'
nįcab' coeruĮea (Andrews) Asch. in Bot.Zeit.2l 53.1863.
- Hemerocaįļįs
Funkįa ouata Spreng. in L.
coeruįea'Andrews, Bot. Rep. l : t. 6. l7g7.
Syst. veg. ed. 16. 2 : 40'' lB25; Czerniak. in Fl. URSS 4 :54. 1935; Pēters.
x. rony6al (79. joon., a, b)
in Latv. fl. I : 354. 1953.
- Xocracmns4yrar,
9Į. Rohttaim, (40) 50-60
kõrgune. Lehed pikarootsulised, helekuni tumerohelised, lai- kuni südajasmunajad, teritunud tipuga, väga
suured, 25-40 cm pikad ja l0-l5 cm laiad, 6-l0 paari külgroodudega.
hõre kobar, koosneb l0-l5
Õisikuvarb kuni 85 (l00) cm kõrgune. Õisļk
õiest 0,3-l0 cm pikkustel õieraagudel. Õied longus, kellukjad, helesinised,
lillakassinised kuni lillad, peenikese krooniputkega, alumised õied tagasi
käändunud' Perigoonilehed vabad, munajad, kilejad, tipus terltunud, 45,5 cm pikad. Kupar rippuv.
Õitseb juulis, augustis.
Eestis ainult aedades dekoratiivtaimena kasvatatav liik.
Üldlevik. Liigi ko<iumaaks on Jaapan ja Mandžuuria, kuid tänapäeval
on ta ilutaimena levinud paljudes maades, kus kasvatatakse laialdaselt
väga paljude vormide ja sortidena, mis erinevad lehtede värvuselt ja kujult.
Nõukogude Liidus looduslikult levinud Kaug-Idas, kus kasvab kaljustel
ja kivistel jõekallastel ning järvede ääres.
Eestis esineb aedades ja haljasaladel tüüpteisendi kõrval ka taimi,
millel lehed on triibulised, sageli üleni kollakasrohelised tumeroheliste
joontega.

A 2'

Hosta ĮancifoĮia 2 (Thunb.) Engl. in Engl.
Süstjalehine hosta
et Prantl, Pflanzenfam. 2 (5) : 40, IBBB; Bordz. in o'ņ. yPCP 3 : 90. 1950;
Ribok. in Liet. Ī1. 2 : 509. 1963; Talts in Eesti taim. määr. 886. 1966. H. įaponica (Thunb.) Asch. in Bot. Zeit.2l :53' t863, s. str. et Asch. et
HemerocaĮĮis japonica (Thunb.)
Graebn. Synops.3 : 55. l905, non Tratt.
Linn. Soc.
Thunb. Fl. Jap. |42' 1784, s. str.
- H. Įancifolia Thunb. in Trans.
AĮetrįs įaponica Thunb. in Nova Acta Soc. Sci. Upsal.
2 : 335. |794.
Funkia ĮancifoĮia (Thunb.) Spreng. in L. Syst. veg.
3 :208. 1780, p. p.
F. ouata Kunth,
ed. 16. 2:41. lB25; Czerniak. in Fl, URSS 4 : 55. 1935.
joon.,
c)
JlaHIĮeToĄucruax. (79.
Enum. 4 :592' 1843, p. p.
- Xocra
9į. Taime kõrgus 20-30
cm. Lehed rohiroheļised, süstjad, l0-15 cm
pikad ja (0,7) l-3 cm laiad, pisut lainja servaga, teravatipulised, 4-7
(9) paari külgroodudega. Leheroots kitsalt tįivuline. Õisikuvarb 3040 cm kõrge, õied (8-l5) tiheda kobarana 5-7 mm pikkustel õieraagu_

I

aentrįcosa (lad. k.)

puhetunud.

2 ĮancīfoĮia (lad. k.) - süstjalehine.
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a

a

c

b

79. joon. Sinine hosta (Hosta aentricosa\:

a

.vars
&
- lehed,
_ ļehed.- (ofig.)

hosta (Hosla ĮancifoĮia): c

õisikuga; süstjalehine

del. Perigoon valge' kahvatu- või sinakaslilla, pika peene krooniputkega.
Perigooņilehed 0,9-3,5 cm pikad, süstjad, pikalt teritunud tipuga.'Kupar
rippuv.
Õitseb augustis, septembiis.
Eestis paljudes kohtades aedades, haljasaladel jm. kasvatatav ilutaim.
Üldlevik. Liigi kodumaaks on Nõukogude Liidu Kaug-Ida ja Sahhalini
saar, peale selle Jaapafl, Korea ning Mandžuuria. Kasvab kaljudel, kinni_
kasvanud luidetel, jõekallastel, mäenõlvadel ja metsalagendikel.
Süstjalehine hosta varieerub lehe laiuses; kitsaslineaalsete lehtedega
vormide kõrval ļeidub ka vorme kuni 45 cm ļaiuste lehtedega, kuid väiksemate õitega (need vormid on valdavad ka Nõukogude Liidus spontaanseli
kasvavate liigi esindajate hulgas). Aedades kasvatatakse ktillįttki sageli
teisendit var. aįbįmarginata hort., mille lehed on Servaosas hõbevalged,
õied aga varieeruva värvusega. Sordid erinevad üksteisest lehtcde kuju ja
suuruse poolest.
' Kohati kasvatatakse Eestis ka Sieboldi hostat (H. SieboĮdianaEngl.),
mille lehtede põhitoon on sinakasroheline.
3. alamsugukond Aįįįoįdeae (Dumort.) Engl. in Engl. et Prantl, Pflan_
zenĪam. 2 (5) : lB. 1888; Asch. et Graebn. Synops. 3 : 2. 1905.
- Trib.
Aļįįaceae Dumort. Anal. fam. pl.6l. lB29.
Sibula või lühikese risoomiga
- kahe laia, vahel kokkukaļ_
taimed. Õisik .- ebasarikas, enamikuļ liikidel
vanud kileja kandelehega; harva on õite alusel kaks kandelehekest..Harva
õied üksikult või mõnekaupa. Petigoon liit- või lahklehinė, väga harva lisa_
krooniga. Tolmukaid kuus, vahel vaid kolm viljuvat, vabad või kokku kas_
vanud. Vili
- paljuseemneline kupar
4. triibus Aįlįeae. _ Õisiku kandelehed vabad või kokku kasvanud.
Õied raolised, tipmise vähese- kuni paljuõielise ebasarikõisikuna.

5. perekond kuldtäht

-

Gagea

l

Salisb.

in Koenig et'Sims, Ann. Bot. 2 : 555.

ļ806.

Mitmeaastased väikesed varakevadel õitsevad rohttaimed ühe sibulaga, mille alusel võib olla üks kuni palju väikesi sibulaid. Lehti vähe,
lineaalsed kuni süstjad, lamedad, putkjad või renjad, tanuja tipuga, paljad, vahel kurrulise Servaga. Õisik _ ebasarikas (harva kobaraks või ļiee_
riseks üleminev), väheste õitega (l-5), ümbritsetud kahe (kolme) lehe_
Safnase kandelehega. Perigoonilehti kuus (erand1ikult vähem, või rohkem),
kahe reana, laiuvad, sisemisel pinnal kuldkollased, läikivad, välimisel läiketult kollased ja rohelise triibuga (vahel harva punakad või tume_purpurpunased, valkjad või roosad), alusel ühe nektaariumiģa, viljumisajal säili-:
vad. Tolmukaid kuus, talbjad, pikemad või lühernad kui emakakael, kinni-'
tuvad perigoonilehtede aluse külge. Tolmukotid püstised, algul lineaalsed
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Inglise botaanikaharrastaja Thomas Gage'i (l78ļ_1820) auks antutl nimi
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või piklikud, pärast tolmlemist kerajad. Emakakael kaņdiline, kolmehõlma.
lise suudmega. Ķupar ebaselgeli koļmekändi1ine, väheseseemneline. Seemned kerajad, ruljad või lapikud, piklik-äraspidimunajad, sageli piki_ või
ristroodudega, enamasti pruunid.
Perekonda kuulub umbes 100 liiki, mis esinevad maakera eri osades:
Euroopas, Põhja-Aafrikas, Aasia kõrgmägedes ja parasvöötmes. Euroopas
leidub vaid tüüpalamperekon d Gagea. Nõukogude Liidus kasvab 78 liiki
(enamik steppįdes' kõrbeies ja mägedes), nendest Eestis kolm liiki.'Pere_
konna tüüpliik on G. įutea (I-.) Ker_Gawl.
Perekonnal puudub majanduslik tähtsus. Sageli esineb osa 1iike massiliselt sekundaarseiļ kasvuļ<ohtadel, eriti külvides umbrohtudena. Sööda
seisukohalt vähe uuritud.

LIlKIDE MÄARAMISE TABEL

l. Varre

alusel üks suurem sibul. Perigoonilehed tömbitipulised. Juurmine leht lailineaalne
Kollane kuldtäht
Gagea Įutea (L.) Ker-Gawl.

-

_

Varre alusel üks suurem ja üks või palju väikesi

sibulaid.

2. Varre alusel üks suurem ja üks väike sibul, ümbritsetud
J uurm in

*
,

e

le

h

t

k it s as l

il;,xl li,

ffi f :' į',Į* ";r:, ;;'

2

ühiŠe kattęga.

1Yi'',Į l:1

-,

Varre alusel üks suurem ja'palju väikesi sibulaid, ümbritsetud ühise
kattega. Juurmine lehf laiem kui eelmisel liigil. Perigoonilehed tömbilt
teravatipulised

2.

Ida_kuldtäht

G,agea granuĮosa Turcz.

-

l. Väike kuldtäht - Gagea mįnįma, (L.) Kei-Gawl. in Jour. Sci.
Arts (London) I : lB0. 1816;
V/ied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curl. lB5. lB52; Led. Fl. Ross. 4 : l39. 1853; Schmaļh. <D.l. Cp. u Īoxg.
Pocc.2 : 503. lB97; Asch. et Graebn. Synops. 3 : 82. 1905; Grossh. in Fl.
URSS 4:70' 1935; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2.2 :263'
1939; Bordz. in.on. ypCP 3: l79. 1950; Pēters. in Latv. fl. l :356. 1953;
Juz. in <Dr. Iesusrp. o6.n. I : 238. 1955; Ribok. in Liet. fl. 2 : 513. 1963.
ornithogaĮum mįnįmum L. Sp. Pl. 306. 1753.
lycrzuuü JIyI{ manuil.
-

(80. joon., a)

9į. Väga hapra haabiiusega kollakasroheline rohttaim, 7-|8 (20) cm
kõrgune. Varre alusel üks suurem ja üks väike sibul ühises punakas_ või
tumepruunis soomusjas kattes' Juurmisi lehti üks, 0,5-2 mm lai, kitsasli_
neaalne, lame või veidi renjas, nii aluse kui ka tipu suunas ahenenud. Alumine õisiku kandeleht 3-6 mm lai, süstjas, vahel mõõkjali kõverdunud,
veidi lühem või pikem kui 2-7-õieline õisik. Ülemised palju väiksemad,

I
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mįnįttla (lad. k.)

_

väikseim, väga väike.

b

c

a

(Gagea granu'
80. joon. Väįke kuldtäht (Gagea minima): a
- õitsev taim; ida-kuldtäht
õitsev taim; kollane kuldtäht (Gagea Įutea\: c
õitsev taim. (orig.)
Įqsa): b

-

-

į

\
į

-(

o

Ļ

I

a a

aį'

Į

o

,r--/
įļ '_

o

O1

a

I

I

I

į

(

'į
ļ

I

ļo

.t"Q
I

0

01
,

,o\
'-Į

I

,'

į

I

I

ol

L
I

I
I

l
l

I
I

-!D--

oo

o
a

a

?-.

:

!\

joon

Väįkese kuldtähe .(Gagea mīnima) leiukohad Eesįis.

lineaalsed, harvaļt kuni tihedalt karvased. Õisik
- harunev hõre ebasarikas. Õieraod peenikesed, pikad, paljad. P.erigoon vaba; selle lehed lineaal_
süstjad kuni süstjad, 0,9-l,3 cin pikad, sujuvalt teritunud, tipus veidi
tagasi käändunud, kollased, harvemini valkjad, välimisel pinnal rohekad,
roheliste triipudega. Tolmukad perigoonist !,5-2l<oida lühemacį, väikesed,
laielliptilised; tolmukotid piklikud. Ķupar nrunajas või ovaalne, perigoonist
lühem.
bitseb aprillis, mais.
Eestis kohati levinud hemerofiilne (võimalik, ei algseli aedades kuļtiveeritud) liik (Bl. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas Dvina-Petšora, LaadogaIlmeni, Volga, Dnepri ja Doni valdkondades, Musta mere rannikul, Krimmis, Ķaukaasias ning Lääne_Siberis. Üldareaal hõlmab veel Skandinaaviamaid, Kesk- ja Lõuna-Euroopat, Inglismaad, Madalmaid, Väike-Aasiat.
Majanduslik tähtsus. Mägedes söövad väikest kuldtähte kariloomad.
Eestis omab teatavat tähtsust vaid üarjukamates kohtades kasvava vara_
kevadise ilutaimena

2.

tda-kuldtäht
Gagea granulosaI Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc'
ll2. lB54; K. Eichw. in Eesti Loodus 3 : tBO. 1940; Juz. in O.ri.

27 (3) :

" 't ' granuĮosa (lad. k.)

paljude .väikeste sibulatega.
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-

gfanuloosne, hästi erisįatava tęraļise siruktuuriga; siinl.

.IleHunrp. o6r. 1 :239. 1955; Tolm.

fl. Arct, USSR 4:62.1963.

-'fycunufr
JIyK 3epHįIcrltii. (B0. joon., b)
9ļ. Taim rohtjas, l0-25 cm kõrge. Kerajas või munajas sibul ja paljud
väikesed oranŽikad tütarsibulad 'selļe alusel -on. ümbr'itsetud ülrise määrdunudhalļi kuni pruunika soomusja kattegä. Juurmisi lehti üks, 3:B mm
ļaį, lineaalne, lame, paljas, alusel ja tipus ahenenud, kitsa tahuja tipuga,
peaaegu varre pikkune. Alumine .õisįku i<andeleht süstjas, tipus'Šamuti
tanujas, (3) 5-7 mm lai. Õisik
- hõre ebasarikas, t-5 (6).õiega, õieraod
ebavõrdse pikkusega. Perigoon sisemisel pinnal kollane, välimisel roheļine

roheliste või punakaspruunide vöötidega, a]useni vaba; peĪigäoniļehed,ļl,5 cm pikad, süstjad, tömbilt teravad, ülaosas ahenevad. Kupar kerajas

"u'

äi,::'f'į,i..

Eestis ainult Tartus naturaliseerunuļt leicįuv idapoolse päritoluga liik,
mis on aastakümneid tagasi botaanii<aaias metsistuma hakanu.d; hiljem on
ta oma kasvuala linna haljasaladel (eriti Toomemäel ja oktoobri puiesteel)
pidevalt laiendanud. Ka Leningradis on ida-kuldtäht samuti botaanikaąiasti
'
ümbruskonda 1evinud.
"l'*
Üldlevik. Liigi looduslik areaal hõlmab Nõukogude Lįidu Ęutgopąosa kirderajoÖne: Dvina-Petšora, Laadoga-Ilmeni ja Ülem_Volga valdI<onda, samuįi Lääne-, Kesk_ ja Ida-Sibeiit. Et mujal maailmas pole ida.
kuldtähte seni ikka veēl leitud, tuleb. nõustuda A..Grossheimi (l935) väi_
tega, mille kohaselt liik on Nõukogude Liidu endeern.

3. Kollane kuldtäht
ļuteg1 (L.) Ker-Gawl. in Curt. Bot.
- Gagea
Mag. 30 : t. 1200. 1809; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-; Liv- u.
Curl.-lB5. lB52; Led. Fl. Ross. 4 : l3B. lB53; Schmalh, Õn. Cp. u Įox<g.
Pocc.2 :503. lB97; Grossh. in trl. URSS 4:78.1935;'Suess.'in Hegi, I1lustr.
Fl. Mitt._Eur. ed. 2. 2 :266. 1939; Bordz. in o.n. yPCP 3 : lB0. 1950; Pēters.
in Latv. Ī1.l :357: 1953; Juz. in @.rr. Jleuzurp. o6.rr. l : 239. 1955; Ribok. in
Liet. fl. 2:5l4. 1963.
(Pers.) Loud. Hort. Brit. l34. lB30;
- G'3 :sgĮuatica
Asch' et Graebn. Synops.
90. l905.
ornithogaĮurrl luteum L; Sp. Pl.
306' 1753, p.p.- o. sųluaticun Pers. in Ann. Bot. (Usteri) l1 : 7. 1794.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed l, n'6. 1933.
lycLIHlrü.lyx xė"rI_
:
rslü. (B0' joon., c)
9Į. Rohi- kuni tumedamalt roheline rohttāim, 15-30 (35) cm kõrgune.
Sibulaid üks, suLlf, pil<1ikmunajas, ümbritsetud määrdunud-hal1ikaspruunide l<attesoomustega. Juurmisi lehti üks, 1ailineaalne (0,4-l cm) või kii,
sassüstjas, järsult tanujaks tipuks ahenev, naaskelja tipuga lõppev, õisil<ust
pikem. Alumine õisiku kandeleht hariļikult õisikust pikem, süstjas, tanuja
tipuga, järgmine väiksem, lühem ja kitsam, lineaa'lsüstjas.või 1ineaalne, tavaliselt õisikust lühem; ainult serval hõredalt kaivased (rnitie liūnägi roo,
dudel). Õisikus on (l) 2-B tava1iselt üksteisele 1igistunud õit ebavõrdse
pikkusega paljastel õieraagudel. Perigoon aluseni vaba, sisemisel pinnal
'

|

ļutea (lad. k.)

-

(intensiivseli) kollane.

173

\
q

D

oļ

o
o

I

Į/

į

t

I

\
I

į

I

a.

į;

.lta
I

/\s

t

r,,

I

I

I

t
I

I
I

o

I

t

O

Or

I

at

I

t

ļt

I

I

ļ

0

.\i

o,

t- -'t

o

t-t

t

o

"'ļ
82. joon. Ķollase kuldtähe (Gagea lutea) leilkohad Eestis.

kahvatukollane, välimisel roheļine kuni rohel<as. Perigoonilehed piklikud
kuni süstjad, tömbitipulised, 0,B-l,5 cm pikad. Tolmukad perigoonist ligemale poole lühemad. Ķupar peaaegu kerajas' perigoonist lühem.
Õitseb aprillis ja mai algul.
Kasvab mitmel pool Eestis salu-leht- ja -segametsades, sarapikes, parkides, lepikuis, ojakallastel (B2. joon.); küllaltki sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja kirdepiirkondades,
Dnepri, Doni ja Volga ääres, Krimmis, Kaukaasias, Musta mere rannikul,
Lääne_ ja Ida-Siberis ning Kaug-Idas. Väljaspool Nõukogude Liitu Skandi_
naavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Jaapanis ning Hiina RV-s.
Majaņduslik tähtsus. Meie aladel omab teatavat tähtsust varalievadįse
loodusliku dekoratiivtaimena.

6. perekond lauk - Alįįumt L.
'Sp.

Pl.

2g4. 1753.

Mitmeaastased (kultuurliigid vahel kaheaastased) rohttaimed sibulate
või peaaegu mitteaienenud sibulatega (mõnikord jämenenud risoomiga),
paljād või peaaegu paljad, teravā sibula_ (või küüslaugu-) -lõhna ja -maitsega. Lehed ęnamasti juurm.ised, vahel ka varrel, väga mitmesuguse ku-

į
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Küüslaugu nimi Vana'Roomas.

juga, enamasti rootsuta, harva selge rootsuga, lamedad või ruljad, lehelabaga, mõnikord ülemisel pinnal renjad, alumisel pinnal terava andruga, ristlõikes pool- või täiesti ümmargused, enamasti paljad, harva karedalt ripsmelise Servaga. Õisik
- lame kuni kerajas sarikas, mõnikord nutjas ebasarikas, noorelį ümbritsetud kattega, hiljem ühe või kahe kandelehega (katte
jäänused). Vahel õite asemeļ sigisibulad või õisikus on nii õisi kui sigisibulaid. Õied väikesed, enam või vähem pikaraolised. Perigoon laiuv või kel_
lukjas; perigoonilehed (6) aļusel vabad või enam või vähem kokku kasvanud, l-7 fooga' harilikulį säiļivad pärast õitsemist. Toļmukaid kuus, alu_
sel perigooniga või üksieisega kokku kasvanud. Sisemised tolmukad alum1ses osas tugevalt laienenud, üļemises oSaS kolmejagused, kusjuures
ainult keskmine osa .kannab tolmukapead, külgmised osad aga esinevad
pikemate või lühemate hammastena; üsna sageli on sisemised tolmukad
jagunemata, samuti nagu välimised. Tolmukotid kinnituvad selgmiselt.
Sigimik ühe_, enamasti kolmeįesaline, kuue kuni paljude seemnealgmetega. Emakakael niitjas, püsiv, tömbi emakasuudmega. Vili
kupar, ülaosas
sageli lapik, kolme poolmega. Seemned kandilised või -kerajad, mustad.
Perekonda kuulub ligi 400 liiki, mis on levinud kogu maailmas, eriti
põhjapoolkera pafasvöötmes (peamiselt Lõuna-Euroopas ja Ees_Aasias).
Nõukogude Liidus es-ineb 228liļki, neist Eestis tänapäeval 12 (kultuuris 6).
Mõned liigid on levinud peaaegu kogu maakeral, paljud on tuntud maitsetaimedena. Iseloomulik lõhn on tingitud küüslauguõlist, mille põhiliseks
koostisosaks on disulfiid. Maitse ja lõhna tõttu on mõningaid liike juba
ammu kasvatatud kultuuris, kuid paljudes kohtades taryitatakse toiduks
ka looduslikke ļiike (A' schoenoprasuftl L., A. sabuįosum Stev. ex Bunge,
A. uįctorįaįį.s L., A' ursįnum L. jt.). Enamik liike sektsioonist Moįįum ei
sobi toiduks, kuid paljusid neist võib kasvatada ilutaimedena (A' gig:anteum
Reg., A. Christophii Tiautv., A. coeruįeum PaIL' jt.). Karjamaataimedena
pole laugud soovitatavad, sest mitmed neist annavad piimale ebameeldiva
kõrvalmaitse.
Perekonda AĮĮįum, nagu seda seni on käsitatud, peavad mõned autorid (näit. A. Vvedenski) ebaloomulikuks liitrühmaks, mille jaotus sektsioonideks on väga kunstlik.
Perekonna tüüpliik on A. satįaum L.

LIIKIDE MÄÄRAM|SE TABEL
'Aedades kultiveeritavad köögivilja_ või ilutaimed .
2
Looduslikult kasvavad taimed .
;
7
.
-2. Lehed õõnsad, ruljad .
3
Lehed lamedad, renjad .
-3. Lehed ja vars kuni 4 mm läbimõõdus, lehed kogu pikkuses. ühtlase
laiusega. Õied kahvatu-roosakasha1lid
Aįļįum schoenoprasurņ L'
7. Murulauk

l.

-
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-4.
-

Lehed ja vars üle 4 mm läbimõadus, iehe koige laiem koht keskei - 4
Õied pikaraolised, raod õitest kuni B korda pikemad
9. Įlarilik sibul Aįlįum cepa L.

Õied lühiraolised, raod õitest

5. oisik

õite ja sigisibulatega

.

-

2-4

korda pikemad

8. Talisibul

4'

_

Küüslauk

Aįlįum fistuĮošum L'
Allįum satįuum L.

-

6
Õisik ainult õitega, ilma sigisibulateta .
6. Õisikuvarb tõuseb sibula servaosast' Sibul munajas
AĮlįu,m ampeĮoprasum L.
5. Suvi-porrulauk

-

-

-

Õisikuvarb tõuseb sibula keskosast. Sibul piklik
6. Porrulauk

-

Alļįum porrunl L.

7. (I.) Lehed elliptilissüstjad, kuni 5 cm laiad, pikarootsulised, juurmi_
sed, tavaliselt on neid kaks või kolm. Õied valged'
. 13. Karulauk Alįįum uršįnum L'

-

-

Lehed lineaąlsed, kuni.2 cm laiad, ruljad või renjad, alumisel pinnal
andruga, rootsutud; tavaliselt vars lehistunud, juurmised lehed esine-

8
vad väga harva
8. Õisik õite ja sigisibulatega (väga harva ainult õite või ainult sigisibuI
latega)
13
Õisik ainult õiteģa .
-9. Lehed lineaalsed, lamedad, 0,5-1,5 cm laiad

2. Metslauk

l0.

ll,-

_

-

AįĮįum'scorodoprasum L.

Lehed kitsaslineaalsed või ruljad, 3-5 mm laiad. Õisik ühe või kahe
. l0
varakult variseva või püsiva kandelehega.'
1l
.
Õisik ühe varakult variseva kandelehega
t2
oisik kahe püsiva kandelehega
Tolmukad ja emakakael perigooni pikkuŠed või pikemad
AįĮįum uįneaļe L.
1. Nurmlauk
Tolmukad ja emak'\i:l"|.::1i?i:l1

-

lY?xņ

v,tou,teįnįį G.Dän fil'

12. Perigoonilehed tolmukaist kuni kąkš korda lühemad, punakas_, harva
tunie-punakaslillad. Tolmul<ad lillakaspunaste kuni violētjate tolmuka_
niitide ja tolmukottidega
Aįįįum carinatum L'
12' Mägilauk
'

_

-

Perigoonilehed tolmukatega ühepikkused või neist pikemad, roosakas_
punased või valkjasrohelised. Tolmukad kollaste tolmukaniitide ja tolmukottidega ,
ll. Rohulauk AįĮium oįeracėum L.

-
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l3.

(8.) Lehed ruljad, õõnsad, |-2 mm laiad, õisikuvarvāga ühepikkused
või sellest lühenrad. Õįed lillakasroosad kunį sinakaspunased. Õisiku_
varb ja õieraod ümtnargused

_

7. Murulauk

-

Aįįįum schoenoprasum L.

Lehed kitsaslineaalsed kuni lineaaļsed, alusel veidi renjad, pole õõn-

sad. Õied ere-roosaļ<aspunased. Õieraod ja õisil<uvarb (allosas) kandi-

ļised

l0,

Kāntlauk:

-

AlĮįu.m anguĮosum L.

l. sektsioon Ąļļįum'
- Porrum (Mill.) G. Don fil. ex Koch, Synops. fl.
Germ. et Helv. 718. 1837; Reg: in Acta Horti Petropol. 3 (2) : 13. 1875.
Sibulaid üks, kerajas
.Gen. Porrum Mill. Gard. Dict' Abridg. ed.4. 1754'
või munajas, taimed risoomita. Vars kõrgelt kaetud teheiüppedega. Lehed
lamedad kuni poolruljas-putkjad. Õisiku kandelehti üks 'või kaks,:õisikust
veidi pikemad, kergesti lagunevąd ja varakult'varisevad.,,Sisemiste tolmukate niidid ļaienenud alumise osa ja kolmejaguse ülaosaga; keskmine osa
kanna.b tolmukapead, külgmised pikkade niitjaie hammastena. Seemned
kandilised.

,:,

Nurmlauk
AĮļįum aįneaįe L. Sp. Pļ,'299. t753; G. 'Don fil. in Mem.
'
Wern. Nat. Hist.iSoc.6:9. 1826; Wied. et Web. Beschr. phan..Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 183. lB52; Led. Fl. Ross.4: 163. lB53; Reg. inhct, Horti Pet.
rop. 3 (2) :40.lB75; Schmalh. on. Cp. n ĮOxrrr.'Pocc. 2 :,486. lB97; Asch, et
Graebn. Synops. S : 109. 1905; Vved. in Fl. URSS 4:237.1953; Suess. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2' 2 :273' l939; Bordz.iņ ar. YPCP ļ:97.
1950; Pēters. in Latv. fl. l : 365. 1953; Ribok. in Liet. Ī1.2':524.. l,963.
' ,'
JIyr nNuorpa4uzuHltrž. (s3. joon., a, b,
,''
")'.
9ļ. Rohttaim (20) 25-60 (75) cm kõrguse püstise Varrega. Sibul munajas, l,5-2 cm läbimõõdus, vä1imised kattesoomuseįl hall.punapruunid,
kilejad. Sageli esinevad tütarsibulad, mis on kollakad, läikivad, siledad.
Vars peenike,; tavaliselt tipuni, vahel keskkohani lehisįunud, ',1r-t1, u|atuses kaetud pikkade paljaste 1ehetuppedega. Lehti 3 või 4 (5), ristlõikes
ļ<olmekandi1ised, õõnsad, poolruljad, renjad, siledad rlõi'ļ<ohati enąm-vähem
karvased, umbes 2-4,mm laiad, varrest 1ühemad' Õisikukate kilejas, ühepoolmeline, sujuvalt teritunud tipuga või mitte' umbes 3 cm pļkĖ, varakult
varisev. Õisik
- palju_ või väheseõieline saril<as, enamasti paljude sigi_
sibulatega (väga harva nendeta), vahel õiteta' Õieraod perigoonist mitu
I<orda pikemad, ebavõrdse pikkusega (kuni 2,5 cm pikad), peaąęgu o,lsiku
kandelehe pikkused. Perigoon roosa' hele- või tume-purpurpunäne, harva
rohekas või valkjas, tumedama fooga; perigoonilelred süstjad'ļįuni muna_
jad, tömbi (harva terava) tipuga, 3-5 mm pikad, välimised andiuga, piklikud, harva näsadega kaetud, sisėmistest veidi laiemad] sisemised äraspi_
disüstjad. Tolmukad alusel veidi ripsmelised, õitsemisaja algul perigooniga
1.

I
järgi,

uįneaĮe (lad. k.)
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kasvav; liigi aIgse kasvükohd:
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a _ õitsev taim, b _ õisik õisikukatte ja sigisibuperigoonilehega;
metslauk (AĮĮĮum scorodoprasum): d
sisemine tolmukas

83. joon. Nurmlauk (AĮĮiurn oineale):

latega, c

_

õitsev taim. (orig.)
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84. joon. Nurmlaugu (AĮĮium aineaĮe) leiukohad Eestis.

umbes ühepikkused, hiljem sellest l,5-2 korda pikemad, alusel üksteisega
ja perigooniga kokku kasvanud. Välimised iolmukad naaskeljad, alusel laie_
nenud, sisemised välimistest veidi'kuni l,5 kor'da lühemad, pikkade niitjate
hammasiega. Emakakael perigoonist pikem. Kupar elliptiline. Seemned
umbes 4 mm pikad, madalalt pügaldunud
Õitseb juunis, juulis.
Eestis praeguseil andmeiļ ainult Hiiumaal Kõpu poolsaarel, Ruhnus
ja Saaremaal Sõrve poolsaarel (B4. joon.). Leiud Saaremaalt Nasva jõe
āärest ja Vilsandilt (V/iedemann ja Weber, 1B52) on Fr. Schmidti (lB55)
määrangute järgi osutunud A. scorodoprasum'iks'
Üldlevik. Nõukogude Liiāus Ķrimmis, Kaukaasias ja Kesk.Dnepri
valdkonnas (umbrohuna). Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas (idas Ölandi saare ja Soomeni) ning Väike-Aasias, Põhja-Ameerikas adventiivne. Väga hemerofiilne liik, mis on seotud vafasema viinamar_
"tõttu
jakasvatusega; looduslikult esineb harva. Sarnasuse
küüslauguga
nimetatakse liiki sage1i mets_küüslauguks. Kesk-Euroopas levinuim lauguliik, mis kohati esineb suuremate kogumikena. Looduslikeks kasvukohtadeks
on luited, mäestikuniidud, Skandinaavias ka rannikua1ad, põhiliselt aga
esineb umbrohuna taliviljades. ja karjamaadel.

Üldhaabituselt meenutab liik A. oĮeraceum'i, kuid on tugevama kasvuga ja väga kompaktse õisikuga. Noorelt on liik eriti raskesti eristatav,
mistõttu enamik A. uįneaļe materjali on mitmetes herbaariumides (Riia,
Vilnius, Tallinn) täpsemal määramisel osutunud A. oleruceum'iks.

t2'
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tlletslauk
- Aįįļum scorodoprasumļ L. Šp. Pl. 29i. t753; G. Dort
fil. in'. Mem. Wern. Nat. Hist. Soc.6 :7.1826; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. l83. 1852; Led. Fļ. Ross. 4 : l63. lB53; Reg. in Acta
Horti Petrop. 3 (2) : 42. lB75; Schmalh. <Dn. Cp. u ĮoNu. Pocc. 2 : 486.
1897; Asch. et Graebn. Synops. 3 : 100. 1905; Vved. in Fl. URSS 4 : 242.
1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.. 2. 2 : 271. 1939; Bordz. in
Q.rr. VPCP 3 : 98. 1950; Pēters. in Latv. fl. 1 : 366. 1953; Ribok. in Liet. fl.
2 : 526' 1963.
npuuecno.ļĮĪHįį. (B3. joon., d)
- .IIyx
, 9ļ. Rohttaim
(50) 65-95 (l'l0) cm kõrguse püstise varrega. Sibul mu'najas või kerajas, l-l,7 cm läbimõõdus, selle välimised kattesoomused
pruunid, peaaegu nahkjad, pudenevad; tütarsibulaid arvukalt, nende kate
on tumevioletne. Sibulate ühine kate on valkjas nagu küüslaugul. Vars
jäik, harunemata, lehistunud, l,/3 ulatuses kaetud paljaste lehetuppedega.
Lehįi kolm või neli, lailineaalsed, 0,5-1,5 cm laiad, lamedad, andruga,
serval ja alumisel pinnal ripsmetega, tipu suunas sujuvalt ahenevad, lühikesed, vaevalt ulatuvad üle varre keskkoha; alumine leht kõdunev. Õisiku,kate kaheosaline, õisikust pikem, varakult Vafisev, pika (õisikust kuni kaks
korda üle ulatuva) teritunud tipuga. Õisik
kerajas, tihe või hõre,
-.sarikas,
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85. joon. Meislaugu (AĮĮĮum scorodoprasum) leiukohad Eestis.

,| AĮĮįum'i ühe liigi nimi Dioskoridesel; srorodoprmus (kr. k.),'sõnadest shorodon _
küüslauk (A. satiaum), prason * lauk (A. porrum), sest sarnaneb mõlema liigiga ja
kohati kasutatakse küüslaugu asemel.

lB0

tumevioletsete tütarsibulatega, arvukate või väheste õitega, väga harva
õiteta. Õieraod 0,6-l,B cm pikacl, kõik tavaliseli ühepikkused. Perigoon
munajas või kellukjas, perigoonilehed varieeruva välvusega (roosakas-,,
ļiļlakas-, tume-purpur- või lillakas-purpurpunased), nrunajassüstjad kuni
süstjad, 3-6 mm pikad, tumedarrra fooga' teravatipulised, udeļ<arvased.
Välimised perigoonilehed piklikud, andruga' sisemistest veidi kitsanrad.
Tolmukad perigoonist veidi lühemad, alusel üksieisega ja perigooniga
koļ<ku kasvanucį. Välimised tolmukad naaskeljad, sisemised pikkade niit.jate hammastega. Emakakael lühem kui perigoon.
Ķupar elliptiline. Seem_
ned mustad, kandilised.
Õitseb juunist augusti alguseni.
Levinud kohati, põhiliselt mandri ļääneosas ja läänesaartel. Kasvab
puisniitudel, liivikuiļ, söötidel' laidude niitudel, loopealseil' kadasiikes,
metsalagendikel ja -servadel (85. joon.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Kaukaasias. Väljaspool
NõukogucIe Liitu esineb Kesk-, atlantilises ja Lõuna-EuroopaS (puuc1ub
Hispaanias ja ltaalias' oSaS Pr.antsusmaast ja Inglismaal) ning Väike_
Aasias.
Majanduslik tähtsus. Metslauku kasutatakse maitsetaimena sibula
või küüslaugu asemel ning ravimina põiehaiguste ja solkmete puhul. Hemerofiilne liik, mis näit. Soomes on tuntud vitamiintaimena (eriti sadama_
tes)

.

Peale tüüpvarieteedi (var. scorodoprasum) on Eestis konstateeritud
ka var. ananthum Beck.
- õisik ainult sigisibulaiega; esineb harva (Saaremaa, Sõrve). -

* 3. Waldsteini lauk Allįum WaĮ.dsteįnįį r G. Don fiļ. in Mem. \Ą/-ern.
Nat. Hist. Soc.6 : 17.1826; Vved. in Fl. URSS 4:248.1935; Bordz. in @.n.
yPCP 3: 107.1950.
rotundųmL' Sp. Pl. ed. 2' 423. 1762, p' p.; Led.
- A'
Fl. Ross. 4 : 164. 1853,
p. p.; Reg. in Acta Horti Petrop. B (2) : 59. 1875,
p. p.; Schmalh. o"rr. Cp. u Īoxn. Pocc. 2 : 487.1B97, p. p.; Asch. et Graebn.
Synops.3 : l0l. l905, p.p.-,l-Iyx Bans4ulreläua. (86. joon., a, b)
9Į. Püstise lehistunud varfega rohttaim, (35) 40-70 cm kõrgune; vars
Il'-|l' ulatuses siledate lehetuppedega. Sibul munajas, l-2 cm läbimõõ_
dus; mustjaS-purpurpunaste kestadega tütarsibu1aid arvukalt; välimised
kattesoomused punakaspruunid, nahkjad, lõhestuvad. Lehti varrel neli või
viis, mitteõõnsad, lineaalsed, renjad, siledad või andrul ja serval ripsme_
Įega või karvased, terava tipuga, 3-7 mm laiad, varrest tunduvalt lühe_
mad. Õisikukate Varakult varisev, iihepoolmeline, õisikust veidi pikem;
katte tipp tema alusosaga ühepikkune või sellest kuni l,5 korda pikem.
Sarikas kerajas, harvemini poolkerajas, tihe, paljuõieline. Õieraod ebavõrdse pikkusega, välimised |,5-2 korda, sisemised 3-5 korda perigoonilehtedest pikemad. Perigoonilehed tume-purpurpunased kuni violeijad,
tumedama rooga' munajas-püramiidjad, umbes 4-5 mm pikad, kõik pea_

l

Austria botaaniku Franz Adam Waldsįeini

(ļ759-ļ8l2)

auks antud nimi

l8ļ

a

b

e

c

ja
86. joon. Waldsteįni lauk (AĮĮium Ų(aĮdsteinii): a
- taime alumine 65ą sibula, varrealu_
lehtedega, b _ varre ülemine osa õisikuga; küüslauk (ArĮium Sa't|lum): c
varre
minę oga ļehetupe ja sibulaga, d _ taime keskosa varre ja lehtedega, ę' _ varte ülemine

.osa Puhkemata õisikuga. (otig.)
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87. joon; Waldsteihi |augu (ALĮium \VaĮdsteinii\ ļeįukoht Eestis

aegu ühelaiused, hõredalt karvased; välimised täkilise andruga, terava_
tipulised, sisemised terava_ või tömbivõitu tipuga. Tolmukad 1ļ+-||lz korda
pefigoonist lühemad, alusel üksteisega ja perigooniga kokku kasvanud;
välimised kolmnurkjalt naaskeljad, sisemised niitjate hammastega. Ema'
kakael perigoonist lühem. Kupar munajas-kerajas. Seemned ümarad, umbes 4 mm pikad.
Oitseb juulis.
Esmasleid ja ühtlasi ainus leid Eestist (kogunud J. Eilarį l95Q. a.)
on Saaremaalt, Sõrvest (87. joon.) põllupeenralt, kus kasvas nähtavasti
tulnukana.
, Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas Volga, Dnepri ja Doni piir_
konnas, Musta mefe fannikul, Krimmis ja Kaukaasias. Väljaspool Nõuko_
gude Liitu Kesk- ja Lõuna_Euroopas. Kasvab niitudel ja nõlvadel, sageli
umbrohuna

A 4. Küüslauk -

Aįįįutrt. Satį.uurn' L. Sp.Pl.296. 1753; G. Don
fil. in Mem. Vy'ern. Nat. Hist. Soc. 6 : 4. 1826; Led. Fl. Ross. 4 : 162. 1853;
Reg. in Acta Horti Petrop. 3 (2) : 43' |875; Klinge, Fl' Est_, Liv- u' Curļ'
|47.1882; Schmalh. tD"ir. Cp. u Įoxrr. Pocc.2 : 486. 1897; Asch. et Graebn.
Synops. 3 : 98. 1905; Vved. in Fl. URSS 4 :243.1935; Suess. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 288. 1939; Bordz. in on. yPcP 3 : l00. 1950; Pē'

I

sgļįuum (lad. k.)

_

külvatav, kultiveeritav
183

ters. in Latv. fl. l :366. l953; Juz. in <D.ņ.,Ileunurp. o6n. l :242. lg55;
Ribok. in Liet. Ī1.2 :.526. ļ963.
(86. joon., c, d, e)
- Ųectroķ.
' ?ļ Taim ,l<eskkoįani lehistunud,
pikkac-Įe lehetuppedega püsiise varrēgd,40-80 (90) cm kõrge. Sibul munājas, l<oosneb mitmest (5-l0) väikesesį sibrtlaļ<csest, mis on ühiscs valltjas kuni liIlakas kattes. Lehed lamcdad, lineaalsed kuni lailineaalsed, 0,4-l cm laįad, l<arvase Servlga' ant]urjad, teravatipulised, nritteõõnsad. oisikukate väga pika terava tipuga, ühepoolne, varakult varisev. Õisik väheseõieline, pāt1ra. sigisibulaīega. Õied
pikaraolised, valkjad, punakasvalged või rohcī.ad, kuni į mm pitād. tot_
ņukad kokku,kasvanud, perigoonist lühemad, sisemised pikkade hammas_
tega. Paljuneb tütarsibuļate abil, vilju ei arenę_peaaegu kunagi.
' Õitseb juulis, augustis.
Ķog, Eestis kultiveeritav köögiviljaįaim.
' Üldl,evik. Ees, ja Kesk-Aasiait pārlnev, juba 2. sajandist tuntud kul_
tuuitaim (ka vana-Egiptuses, Indias, Hiinas, Jaapanis), mida kasvata-'
t'akse peaaegu kogu maailinas.
] ivtajanaįslit īahtsus. Taim sisaldab vängelõlrnaIist
eeterļikku küüslauguõli (eriline küūslaugulõhn on tingiiud orgaanilisest sulfiidist), g1ü_
kosiidi alliini, aromaatset laktooni ja füiosteriine, fütontsiide, sibulas įnu_
liini, B-, C- ja D'-vitamiini. Tuntud ravimtaiņ, millest toodetakse preparaate allilsatii ja allokooli, tinktuuri jm. Taimel on omapärane lõhn ja iseloomulik kõrvetav-magus maitse. Küüslauku kasutataļ<se seedetegevuse
korrastamiseks, ateroskleroosi vastu' vererõhu alandamiseks; soolenugi_
lisie (näit. maatusside) väljutamiseks tehakse keedise klistiiri. Rahvame_
_ditsiinis kasutatakse täide tõrjeks, hamba- ja kõrvavalu vastu. Sibuļa
mahla tarvitatakse klaasi ja portselani kleepimiseks. Eriti kasuįatakse
Nõukogudę Liidus, Türgis, Iisr.aelis ja Araabiamaades maitseainena kastmete ja liharoogade juures.

:

A 5.

Suvi-porrulauk -._ AĮtįum ampeĮoprasuml L. Sp.

Pl.

294. 1753;

G. Don fil. in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. G : lB. l826; Led. Fl. Ross. 4 : 163.
l853;tReg. in Acta Horti Petrop. B (2) :52. 1875, p. p.; Schmalh. <Dn. Cp.
u IÖNrr. Pocc.2 :4B7.1BB7, p.p.; Asch. et Graebn. Synops.3 : l05. l90į,
p. p,; Vved. in Fl. URSS 4 :253.1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed. 2. 2 : 289. 1939; Bordz. in ln. VPCP B : l12. l9b0; Talts in Eesti

taim. määr' 88B. t966. . JIyx BįĪHoIpaĀHbtIž, .nyx-nopefr "nerrruft.
E, Rohttaim 30-80 cm kõrguse püstise varfega, mis 1/3 ulatuses on
kaetud siledate. lehetuppedegr. šibrl munajas-k.rrir., 2--4 cm läbimõõdus; välimised kattesoomused valkjacl, kilejad, peaaegu paberjad,
veidi
_atl
kiulised; tütarsibulaid arvukalt, kollakad, tāiķetūa, luuķi
pĮenevaolised. Lehti 5-B, lailineaalsed, 3--_3,5 cm laiad, mitteõõnsad, lameclad, sina_
kasrohelised, terava andruga, serval. ja andrul karvased. Õisikukate ühepoolne, vara varisev, valkjas, kilejas, teritunud tipuga' Õisik
kerajas

-

I

ampeĮos (kr. k.)

nimi Dioskoridesel.

ļ84

_

viinapuuväät (liik kacvab męęlsasti viinapuuisiāndikes); laugu

või.poolkęrajas sarikas' Suįtf' hõredavõitu, paljuõieline. Õieraod ebavõrdse
pikkusega, keskmised kuni 2 korda, välimised 4-8 korda perigoonisi pike_
mad, alusel kandeļehtedega. Perigoon laimunajas kuni kellukjas, roosakate, punakate (harvemini lillakate, purpurpunaste või rohekate) ļehtedega; need on pikliksüstjad, umbes 5 mm pikad, teravavõitu, välimisel pinnal enam-vähem karvased, välimised andurjad. Tolmukad perigooniga
ühepikkused 'või veidi pikemad, alusel üksteisega ja perigooniga'kokku
į<asvanud' Välimised tolmukad terved, kolmnurkselt naaskeljad, sisemised
kolmejagused. Emakakael ja kupar perigoonisi veidi pikemad.
Õitseb j.uunis, juulis.
Eestis kohati aedades kuļtiveeritav^,köögiviljataim.
Üldlevik. Looduslikult Lõuna-Furoopas' Kaukaasias, Väike_ ja Kesk_
Aasias, Iraanis ja Põhja-Aafrikas. Mujal (eriti Kesk- ja atlantilises Euroo_
pas) kultiveeritakse aedades või esineb umbrohuna

A 6. Porrulauk Attįum porruftį, L. Sp. Pl. 295. l753; G. Don fil. in
Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6 : t2. 1826; Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u. Curļ. 'l48.
lBB2; Vved. in Fl. URSS 4 :254. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed 2' 2 : 290. 1939; Bordz. in o;r. yPCP 3 : l 14. 1950; Pēters. in Latv; fl.
I : 365. 1953; Juz. in @.n. ,IleuzHrp. o6n. I : 242. 1955; Ribok. in Liet. fl. 2 :
527. 1963'
A. ampeĮoprasum $.. porrum (L.) J.Gay in Ann. Soc. Nat.
'Bot.3 (8) -:218. lB47; Reg. in Acta Horti Petrop.S (2) : 54. 1875, t.'porrurn; Schmalh. o"rr. Cp. u Ioxu. Pocc. 2 : 4B8. lB97. \. porruftį: Äsch. et
Graebn. Synops. 3:107.1905, B. porrum.
noperl. (BB. joon.)
- /lyx
o' 9ļ' Püstise.varfega 30-85 cm kõrgune
rohttaim. Sibul ilma tütar_
sibulateta (või neid on vähe), piklik, mitteterava lõhnaga. Valge kestaga
vars väljub sibula keskelt. Lehed lineaalsüstjad kuni lailineaalsed, sinakasrohelised, renjad, pikkade tuppedega, serval Siledad või veidi karvased,
tugevate pikiroodudega. Õisiku kandelehti üks, pika teritunud tipuga, vara
varisev. Õisik suur, kerajas, paljuõieline, vahel sigisibulatega. Perigoon
rohekasvalge, valkjas, harvemini roosakas; perigoonilęhed täiesti paljad
või välimisel pinnal veidi karvased (andur), rohelise või veidi punaka
l<eskrooga. Tolmukad niisama pikad kui perigoon või pikemad, sisemised
kolmejaguse ülaosaga. Seemned kandilised.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis aedades kasvatatav köögiviljataim.
Üldlevik. Looduslikult liiki ei tunta, kuid arvatakse, et ta pärineb
Vahemeremaade iäaosast ja on tõenäoselt A. ampeloprasum'i kultuurrass,
mida kasvatatakse kogu Euroopas ja Põhja_Ameerikas. Nõukogude Liidu
Euroopa-osas, eriti suurte linnade ümbruses, kasvatatakse köögiviljaaeda_
des.

2. sektsioon Schoenoprasum Dumori. Fl. Belg. 140. 1827; Reg. in Acta
Horti Petrop.S (2) :17.1875.
pika risoomita. Vars enamasti
-.Sibul ilma
ümar, alusel lehetuppedega ümbritsetud,
keskkohani või ülespoole lehistu_

ļ

Paljude lauguliikide nimi Vana.Ęoomas.

t85

A

a

88..

joon' Porruļauk (AlĮium porrum): a _ taime alumine osa sibula ja lehtedega, b
varre ülemine osa õisikuga' (orig.)

-

nud. Lehed ruljad_putkjad, pooleldi varreümbrised. Õisiku kandelehti kaks,
lühikesed, ei ületa õisikut. To1mukaniidid ei ole hambulised või on sisemistel mõlemal küljel üks hammas.

7' Murulauk - Aįtįum schoenoprasurn| L' Sp. Pl.30l. 1753; G. Don
il. in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6 : 27. 1826; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew, Esth-, Liv- u. Curl. 184. lB52; Led. Fl. Ross. 4 : 166. 1853; Reg. in
Acta Horti Petrop. 3 (2) :77.1875, p. p.; Schmalh. O"rr. Cp. u IOxn. Pocc.
2:493. 1897; Asch..et Graebn. Synops. 3 : 129. 1905; Vved. in Fl. URSS
4 : 190. 1935; Suess. in Hegi, Illustr: Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 280. 1939;
Bordz. in Ö.rr. yPCP 3 : l19. 1950; Pēters. in Latv. fl. l :362. 1953;.Juz. in
Or. ,Ileuusrp. o6.rr. I :241.1955, p. p.; Ribok. in Liet. fl. 2 : 522. 1963.
JIyx cNopoĀa' ĮyK pe3aHeĪĮ. (89. j.oon.' a)
9į. Rohttaim (7) 10-27 (30) cm kõrguse püstise varfega, mis mõnikord on aļlosas tume-lillakaspunane' Sibulad ühe- kuni kolmekaupa lühikese risoomi küljes, 3-9 mm läbimõõdus, piklikmunajad või munajaskoonilised; nende kattesoomused on punakaspruunid või lillakaspunased, paberjad, kilejad, peaaegu nahkjad, mõnikord veidi rööpkiulised. Vars õõnes,
ruljas, sile, harvemini veidi karvane, kolmandiku kuni poole ulatuses kaetud siledate või veidi karvaste lehetuppedega. Lehti üks või kaks (neli),
putkjad või ruljad, õõnsad, veidi elastsed, rohelised või hallrohelised, siledad, harvemlni veidi karvased, tavaliselt varrest lühemad (või varre pikkused), 0,7-2 mm laiad. Õisiku kandelehti kaks, kilejad, tumedamate;pikiroodudega, 'lühidalt teritunud tipuga, õisikust veidi lühemad või sellega
ühepikkused, 0,7-1,l cm pikad, sageli lillakas-kreemikad, vahel aĪlosas
tumeļillad. Õisik enamasti tihe, kerajas või poolkerajas (harva pikenenud),
rohkeõieline, sigisibulateta, õieraod ebavõrdse pikkusega (2-6 mm) (si_
semiste õite raod pikemad). Perigoon kitsaskellukjas, roosakas, lilla või
kahvaturoosa, harvemini ere-punakaslįlla kuni hele-peetpunane, harvemini
sinakaspunane; perigoonilehed süstjad kuni munajad, 0,7-l,l cm pikad,
terava või tömbivõitu, mõnikord tagasikäändunud tipuga, läikivad, tumedama rooga. Tolmukad 2_3 korda perigoonist lühemad, 'ln-|'ļ' utatuses
üksteisega ja perigooniga kokku kasvanud, jagunemata. Emakakael perigoonist lühem. Kupar perigoonist 2.-3 korda lühem, vilja valmimisel perigooniga balloonikujuliselt ümbritsetud. Seemned mustad' piklikud, teravakandilięed.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis kohati (eriti Põhja_ ja Lääne-Eestis) loodudel, kadastikes' kuivadel rannaniitudel (90. joon.); mõnikord kultiveeritakse ka aias köögiviljataimena.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne- ja ĪdaSiberis, Arktikas, Kaug-Īdas ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu
f
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Kreekakeelsetest sõnadest schoįnos
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89. joon. i\Ąurņlauk'(AĮĮiuttt schoenoprasum): a
- õitsev tairn; taļisibul (AĮĮĮuru fistuĮosum): b * taiņre üļdkuju, c-: vars õisikuga. (orig.)
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90. joon. Murulaugu (AĮĮium schoenoprasurz) Įeiukoltad Eestis,

peaaegu kogu EuroopaS, Lähis-Idas, Ees_Aasias, Vahemeremaade lääne_
OSaS, Indo_Himaalajas, Ida-AasiaS ning Põhja-AmeerikaS.
Liik on väga polümorfne ja seetõttu viimasel ajal eraldatud kaheks
eri liigiks
L.'ja A. sįbįrįcum L. (viimane'esineb põhi_
- A' schoenopraSurrļ
liselt Nõukogude
Liidu Euroopa-osa põhjarajoonides ning Siberis). Eriti
Arļ<tikas on liik individuaalselt muutlik, seepärast võib uusi'tunnuseid kä_
sitada liigi rassilise diferentseerumisena.
Peale tüüpvarieteedi (var. schoenoprasum), mįlle levila hõlmab Eirroopat, Siberit, Turl<meeniat, Jaapanit ja Põhja-AmeeriI<at ning micla I<a
aedades l<ultiveeritaksc, on Eestis l<onstateer'iįud veel:
var. aĮuarense Hyl.
põhivarieteedist madalamakasvuline, 7-l5 cm
kõrge, sinakashallide. (sageli vahakirmega l<aetud), Varrest alati lühe,ņate
lehtedega; õitseb veidi varem kui tüüpvar'ieteet; leitud meil peamisēlį Saaremaalt ja Põhja-Eestist loopealsetelt ja -kadastikest; hāruļdanej
var. sįbįricum (L.) Hartm.
suhteliselt võimas,20-50 cm lrõr_
- taim
ge; lehed siledad; õisik tihe, suur;
õieraocl perigooni1ehteciėsį įavalįselt
lühemad; perigoonilehed lineaalsiistjad, teritunud tipmetega, ereroosad,
hiljem helevioletsed; kasvab soistel niitudel; harva; leitud.pĮr.nu rajoonist
Pööravere lähedalt ja Tartust Emajõe luhalt;. areaal haarab Ęuroopat;
Põhja- ja Ida_Siberit ning Kamtšatkat; ka aedades kultiveeritav.
Majanduslik tähtsus. Andmeid liigi kultiveerimise kohta Venemaal on
juba l6. sajandist. Tänapäevaļ<s on aretatuci terve hulk saagikaid ja häid
sorte' Rohke proteiini- ja vitamiinisisalduse tõttu kasutatakse lehti ja si6u,
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laid toiduks (ja maitseainena) värskelt, kuivatatult

ja

keedeiuli (eriti
lämmastikuvabu
ekstraktiivaineid,
rasva'
Lehed
sisaldavad
Kaug_Põhjas).
õįsikuvarb aga süsivesikuid, tunduval hulgal askorbiinhapet (kuni 97
mg%) ning eeterlikku õli ja karotiini.

A

AĮĮį.um |istuĮosum ' L. Sp. Pl. 30l. 1753; G. Don fil.
8. Talisibul
in Mem. Wetn. Nat. Hist. Soc. 6 : 30. 1826; Led. Fl. Ross. 4 : 169. lB53;
Reg. in Acta Horti Petrop. 3 (2) : 90. lB75; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl'
147. t882; Schmalh. <D.rr. Cp. tt IOxs. Pocc. 2 : 489. 1897; Asch. et Graebn.
Synops. 3 : 134. 1905; Vved. in Fļ. URSS 4 : 196. 1935; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 :292.1939; Bordz. in On. yPCP 3 : 117. 1950;
Ribok' in Liet. Ī|.2 : 523. 1963. - .IIyx rpyõuaruft, rarapxa. (B9. Joon., b, c)
9ļ. Püstise varrega rohttaim, 25-90 (l00) cm kõrge. Sibulad piklikud,
veidi kandilised või ruljad, 3-3,5 cm pikad, suhteliselt õhukeste, algul
valkjate, hiljem pruunide mittelõhestuvate kilejate kattesoomuste ja pal_
jude tütarsibulatega; mõnikord sibul vähe arenenud või on sibula asemeļ
kõveralt ülespoole tõusev risoom. Vars jäme, puhėtunud, ruljas, õõnes,
lehistunud alumisel kolmandikul ja kaetud lehetuppedega. Lehed l0-40 cm
pikad ja umbes l cm laiad, ruljad, õõnsad, varrest lühemad, tipus teravalt
koonilised, siledad. Õisikukate kahepoolmeline (kandelehii kaks), kilejas,
laimunajas, ogateravikuga, peaaegu õisiku pikkune. oisik _ tihe kerajas
rohkeõieline sarikas; peenikesed õieraod umbes niisama pikad kui perigoo_
nilehed. Perigoon kellukjas; perigoonilehed l-1,7 cm pikad, valkjad, kollakasrohekad, piklikud, teravatipulised, serval ebakorrapäraselt saagjad.
Tolmūkad perigoonist 2-3 korda pikemad, külghammasteta, alusel üksteisega ja perigooniga kokku kasvanud. Seemned mustad, kandilised.
Õitseb juunist augustini.
Tüüpvarieteedina (vat. fistuĮosum) Eestis kõikjal kultiveeritav köögi_
viljataim.
Üldlevik. Liigi looduslik päritolu ei ole selge; arvatavasti pärineb ta
Kesk_ ja Lääne-Hiinast, kus teda (samuti Jaapanis) on kasvataiud juba
vanasti; hiljem on ta laialdaselt levinud Euroopas, Põhja-Ameerikas, troopikamaadel. Liigi kasvatamist ja levikut soodustab tema erakordne külma_
kindlus ja immuunsus igasuguste taimehaiguste ja -kahjurite suhtcs. Võib_
olla on talisibul Euroopasse levinud osalt ka Siberist.
Majanduslik tähtsus. Nõukogude Liidus kasvatatakse talisibulai väga
palju Kaug_Idas ja Šiberis, veel enam aga Hiinas ja Jaapanis, kus teda
kasutatakse maitse- ja ravimtaimena ning hinnatakse rohkem kui harilikku
sibulat. Mõningail andmeil on liigil higileajav, organismi tugevdav ja ioitev toime. Tinktuuri kasutatakse malaaria, maohaiguste jms. raviks.

9. Harilik

Aįįįurn cepa2 L. Sp. Pl. 300. 1753; G. Don Īil. in
sibul
Meņ.^Wern. Nat. Hist. Soc. 6 : 25. 1826 Reg. in Acta Horti Petrop' 3 (2)
92. 1875; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. ģņl. |47. lB82; Schmalh. o'n' Cp'u
:
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tįstulosurn (lad. k.)

2 Söögisibula nimi
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9l. joon. Harilik sibu| (AĮĮium cepa): a
sibul, b _ osa varrest lehega, c
vars õisi- iehtedega,
kuga; kantlauk (AlĮium anguĮosum): d - taime alumine osa sibula, varre ja
'
e _ varre ülemine osa õisikuga. (orig.)

lļ5Nrr. Pocc. 2 : a8ģ. 1897; Äsch. et Graebn. Šynops' ,3 : l3a. 1ģ05; Vved.
in Fl. URSS 4 : 199. l935; Suess. in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 29l '
1939; Bordz. in o.rr. yPCP 3:1|7' 1950; Pēter.s. in Latv. fl' l : 364. 1953;
Juz' in O.nlĮerrunrp. o6.rr. l :24|.1955; Ribok' in Liet' Ī1' 2 :523' 1963' IIyx penuarlrür. (9l. joon., a, b, c)
Į. Püstise Varrega 30-80 cm kõrgune rohttaim. Sibul lapik-kerajas
või piklik, kol1akas-punapruunide, punakate või valkjaie kattesoomustega,
tütarsibulatega või ilma. Vars õõnes, ruljas, allpool keskĮ<ohta puhetunucl,
sinakas, lehistunud ainult alusel. Lehed sinakashallid, ruljad, õõnsad, varrest lühemad, puhetunud. Õisiku alusel tavalįselt kaks lühikest, vara vari_
sevat kandelehte' Õisik suur, tihe, kerajas, rohkeõieline, sigisibulatega või
ilma. Õieraod 0,9-2 (3) cm pikad, perigoonist mitu (4) korda pikemad.
Perigoon tähtjas, valkjasrohekas kuni valge, tömbitipuliste lehtedega. Tol_
mukad perigoonist kuni 2 korda pikemad, siserrristel alusel kaks tömpi hammast. Ēmakakael lühike. Kupar läikiv, mustjas, peaaegu kerajas.
Oitseb juunist augustini.
Ķogu Eestis laialt kasvatatav köögiviljataim.
Majanduslik tähtsus. Kultiveeritakse kogu Nõukogude Liidus (eriti
Euroopa_osas), samuti Taga-Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Liik pärineb tõe_
näoliselt Kesk-, Ida- või Lääne-Aasiast, nüüdis ajaĮ aga on levinud kogu
maailmas arvukate aedvormide ja sprtidena. Pēale tüüpilise Yar. cepa on
meil tuntumad veel var. aiuiparum (Metzg.) Alef. ja var. proliferurn
(Moench) Reg. [A. proliferum (Moench) schrad. ex willd.], mida eriti
kultiveeritakse Põhja-Ameerikas. Viitnasele teisendiļe on iseļoomulik vä_
heseõieļine õisik ja paljud lehesarnased sibulakesed.
Praegu kuuļub Nõukogude Liidule sibulakasvatuse alal esil<oht maailmas, kusjuures kaubandusliku tähtsusega sorte on ligi l50, Tuntud on
kollase, punase ja valge värvusega sibulad, samuti eriti magusa või terav_
kibeda maitsega sordid. Taimed sisaldavad 0,0l50/0 eeterlikku õli, mis annab
neilę erilise lõhna' ja maitse, mineraaļsooli, C-vitamiini, insuliinitaolist
taimset hormooni, fütontsiide' Sibulad sisaļdavad 2,5-5,7ļfg siisivesikuid,
C-vitamiini (rohelised lehed ka A-vitamiini), Ca-sooladena rikkalikuļĮ sidrun- ja õunhapet. Kattesoomustest on leitud kolme glükosiidi'
Meditsiinīs kasutatakse sibulat seedetegevuse ergutamiseks ja ägedate
valude.leevendamiseks, suhkur_ või mesileotisena kufgu limaskesta põletiku
ja köha raviks, vererõhu alandamiseks; suurendab ka vee eritumist orga_
nismisi neerude kaudu. Toorest sibulat (pudruks tambituna) kasutatakse
välispidiselt paisete, haavamädanike ja kergeie põletushaavade raviks. Si_
bula leotist tarvitatakse klistiirina soolenugiliste (maatusside) hävitami'
SeķS, Samuti hemorroididest tingitud valude puhul. Allilglütsuuri kasuta,
takse günekoloogias, alliltšeppi ateroskleroosi raviks.
Asendamatu varakevadine vitamiiniallikas ja kasulik köögivili ning
ma itseaine.
3. sektsioon,Rhizirideu* d. Don fil. ex Ķoch, Synop..
7|6. 1837; Reg. in Acta Horti Petrop. 3 (2) : 24. 1875'

-
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et Helv
ll:G...T
püsiise, vil_

Sibul

įuse või tõusva risoomiga; taimed moodustavad sageli mätt'a. õisikukaįe
kahepoolmeline, õisikust lühem. Toļmukaniidid hammasteta.
* l0' Kantlauk - AlĮįum angulosum ' L. Sp. Pl. 300. l753; G. Don fil.
inMem. Wern. Nat. Hist. Soc.6:61, l826; Led. Fl. Ross.4 : lB0. lB53; Reg.
in Acta Horti Petrop. 3 (2) : 143. lB75; Asch. et Graebn. Synops. B : 122.
1905; Vved. in Fl. URSS 4 : 164.1935; Suess. in Hegi Illustr. Fl. Miit.-Eur.
ed.2.2:277.1939; Enari et al. Kodum. taim.42.l943; Bordz. in <D.n. yPCP
3:l25. 1950; Pēters. in Latv. fl. l : 36l. 1953; Ribok. in Liet. Īl.2 : 520.
l963'
hort. Goett. 1B0B; Schmalh. <D.rr'
- A. acuĮangulum Schrad. Cat. sem.
Cp. u loxu. Pocc. 2 :494. lB97.
yr.rroraruü. (9l. joon', d, e)
-.IIyx 20-40 (50) cm kõrguse püstise
E. Enam või vähem murusalt-kasvav,
varrega rohttaim. Sibuļaid tavaliselt üks, 0,B-l,3 cm läbimõõdus, kitsaskooniline, hallikate kilejate, enam-vähem lõhestumata kattesoomüstega;
harvemini on sibulad kahe- või kolmekaupa kinnitunud'viltuse, tõusva või
horisontaalse risoomi külge, mõnikord aga peaaegu puuduvad (esineb vaid
mustjaspruun paksenenud võrkkiuline risoom). Vars peenike, püstine, sile,
vähemalt ülaosas kandiline. Lehti 3-5, juurmised, ümbritsevad varre alu_
mist osa, 1,5-3 mm laiad, kitsaslineaalsed, sirged, tömbitipulised, lamedad, enamasti viie rboga, ristlõikes peaaegu kolmnurksed, tavaliselt ei
ulatu varre poolest kõrgusest ülespoole (väga harva ulatuvad üksikud
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92. joon. Kaņtlaugu (AĮĮiun anguĮosum)' leiukohad Eestis.

!

anģuĮosum (laģ. k.)
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kandiline; kandilise varre järgi.
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lehed õisikust üle). Õisikukate kahepoolmeline, roosaka varjundiga, ki1ejas'

lühike, lai, lühidalt teritunud, kuni 2 korda õisikust lühem, püsiv. Õisik
rohkeõieline, poolkerajas, harvemini kerajas, ilma sigisibulateta. Õieraod
enam-vähem ühepikkused (l,3-l,6 cm), perigoonist 2.-3 korda pikemad,
kandiļised. Perigoon laikellukjas, ere-roosakasļilla, harva valkjasroosa
(-violetne) kuni lillakaspunane, piklike kuni pikliksüstjate teravatipuliste
või tömbivõitu lehtedega. Tolmukad perigoonist veidi lühemad, üksteisega
ja perigooniga lühikeselt kokku kasvanud, hammasteta ja veidi laienenud,
hallikaspruunide kunį haļlikasroheliste tolmukottide ja valkjate niitidega.
Emakakael perigoonist lühem.
Õitseb juunist augustini.
.Eestis väga haruldane tulnukas: leitud üksikuist paikadest territooriuņi eri osadest, kuhu nähtavasti on seemneviljaga sisse toodud (92. joon.).
Uldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (põhjarajoonid kaasa arvatud.), Lääne- ja Ida-Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu Kesk- ja lda_
Ėuroopas, Itaalias; Skandinaavias tulnukana.

4. sektsioon Codonoprasum (Reichenb.) Koch, Synops. fl. Germ. et
Macrospatha G. Don fil. ex Kunth; Reg. in Acta Horti
Helv. 719. 1837.
Gen. .Codonoprasam Reichenb. Consp, 66.
Petrop. 3 (2) : 30. 1875.
l82B' -- Sibulaga taimed. Lehed ruljas-putkjad, vars allosas ümbritsetud
lehetuppedega. Õisiku kandelehti kaks, püsivad, tipus väga pikalt teritu_
nud, sageli õisikust mitmekordselt pikemad. Perigoon enam või vähem kel_
lukjas. Tolmukaniidid kõik naaskeljad, hammasteta.

ll.

A/įįum oįeraceuml L. Sp.Pl.299. 1753; G. Don fil.
Rohulauk
in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6 : 38. 1826; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 183. 1852; Led. Fl. Ross. 4 : 174. 1853; Reg. in
Acta Horti Petrop. 3 (2) : l83. lB75; Schmalh. o.l. Cp. u Įoxn. Pocc. 2 : 48B,
lB97; Asch. et Graebn- Synops. 3 : 147. 1905; Vved. in Fl. URSS 4 :205.
1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 283. 1939; Bordz. in
o"rr. VPCP 3 : l34. 1950; Pēiers. in Latv. fl. 1 : 364. 1953; Juz. in <D.rr. JIeHHHrp. o6"lr. l : 24l. 1955; Ribok. in Liet. Īl.2 :524. 1963.
- /Iyx oropoĀauü. (93. joon., a, b, c)
E. Püstise lehistunud varrega 25-70 (90) cm kõrgune roh'ttaim. Sibul
0,B-l,7 cm läbimõõdus, munajas, punakaspruunide või hallikate kuni valk'
jate välimiste katįesoomustega, peente rööproodudega, ühe või paljudė
tütaisibulatega. Vars Il'-|l' ulatuses kaetud siledate, harvemini veidi karvaste (peamiselt roodudel) lehetuppedega, keskosas roošakaspunane' Lehti
2-4, kitsaslineaalsęd või lineaalsed, l,5-3 mm laiad, rohirohelised, alusel
poolruljad, ülaosas selgelt renjad, tömbi tipuga, varrest lühemad või sellega ühepikkused, serval siIedad, alumisel pinnal . roodude kohalt veidi
karvased. Aļumised lehed koltuvad varakult. Kilejas püsiv õisikukate koosneb kahest kandelehest, millest üks on väga pikalt teritunud (nagu ei ühelgi
teisel liigil) ja õisiküst 2..-3 korda pikem. Teritunud tipuga kandelehe alu'
L oĮeraceum (lad. k.) _.aedvilja_, köögivilja_.
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93. joon. Rohulauk (AĮĮĮum oĮeraceum): o _ taime alumine osa sibula, varre ja lehte_
dega' b _ taime ülemine osa õisikuga, c _ tolmukad perigoonilehtedega; karulauk (AĮĮĮum
ursinuņ): d _ varre alumine osa lehetupe ja sibulaga, e _ õitsev taim. (orig.)
Į3t

rnine 1aiem osa Ö,6-2,5 cm pikk, kitsas teritunud tipuosa 3-l3 cm pikk
(kokku 3,5-17,5 cm). Õisik tavaliselt väga hõre, vähese- kuni rohkeõieline,
kerajas kuni piklik, tavaliselt tumepunaste l<uni violetsete sigisibulatega
(harva õisik ainult sigisibulatega). Õieraod ebavõrdse pikkusega' roosakaspunased, t,?-3,4 cm pikad, perigoonist 2-6 korda pikemad, tavaļiselt
tagasi käändunud. Perigoon kitsaskellukjas või lehterjas, roosakas (violetja varjundiga), hele- või valkjasroosa või roosa-lillakaspunane, harvemini rohekas, õitsemisajal iavaliselt longus või rippuv' Perigoonilehed
lineaal_ või pikliksüstjad, 6-8 mm pikad, tömbid või lühikese ogaterava
tipuga, rood rohelised või purpurpunased. Tolmukad üksteisega ja perigooni
alusega kokku kasvahud, naaskeljad, umbes perigoonilehtede pikkused,
valkjate kuni helekolļaste niitide ja koĮlaste tolmukottidega. Emakakaeļ
õitsemisajal lühike, hiljern uļatub perigoonist veidi välja. Emakasuue peajas. Kupar umbes 6 mm pikk, südajate poolmetega.
Õitseb juuni lõpul, juulis.
Eestis kõige sagedam ļooduslik lauguliik, mis kasvab peaaegu kogu
territooriumil loodudel, lookadastikes, kuivadel puisniitudel ja niitudel,
metsa_, põllu- ja kraaviservadel, klindinõlvadel, sarapikes, liivikuil' rannavallidel, luhaniitudel; võrdlemisi hemerofiilne.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias ja Siberis;
kasvab niitudel, steppides, nõlvadel, võsastikes (ka umbrohuna). Väljaspool Nõukogude Liitu Euroopas, eriti Kesk-EufoopaS, kuid puudub suures
osas Lõuna" ja Põhja-Euroopast; Põhja-Ameerikas naturaliseerunud.

Peale tüüpvarieteedi on Eestis konstateeritud veel var. compĮanatum
Fries
taim võimas, kõrgekasvuline; lehed kuni 4 mm laiad, renjad, serval veidi karvased; harva (Võru raj., Pärnu, Kingissepa).

*

Mägilauk
Allįam carįnaturn t L. Sp. Pl.297' 1753; G. Don fil.
in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6 : 40. 1826; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth_, Liv'- u. Curl. l84. 1852; Led. Fļ. Ross. 4 : |74. lB53; Reg. in
Acta Horti Peirop. S (2) : lB5. lB75; Schmalh. @,r. Cp. n IOxs. Pocc. 2 : 4BB.
1897; Asch. et Graebn. Synops. 3 : l4B. 1905; Vved, in Fl. URSS 4 : 204.
1935; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 2B5. 1939; Bordz' in
<D,'r. VPCP 3 : 136. 1950.
xnnesarurl.
- .IIyrcm
Į. Püstise varfega 25-60
kõrgune rohttaim. Sibul munajas, ll,5 cm läbimõõdus, kilejate (peaaegu paberjate) mustjate või punakaspruu_
nide kattesoomustega, mis on peenelt rööproodsed. Vars poole ulatuses
kaetud veidi karvaste või siledate lehetuppedega. Lehti tavaliselt kolm või
neli, varrest (ja ka õisikust) palju lühemad, |2-23 cm pikad ja 2 mm laiad,
kitsaslineaalsed, veidi renjad, tömbi tipuga. Õisikukate koosneb kahest
kandelehest (üks nendest teisest tunduvalt pikem ja teravama, sujuvalt
ja
teritunud tipuga),5-lB cm pikad, püsivad. Õisik
- õite sigisibulatega
hõre sarikas' Õieraod peaaegu ühepikkused, l,6-2,5 cm pikad, perigoonist
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12.

palju pikemad, peenikesed, longus. Perigoon munajas-kellukjas, selle lehed
roosad kuni violettpunased (tumevioletsed), tumedama rooga' ümardunud
tipuga, 5-6 mm pikad ja 2,5-l mm laiad, piklik-elliptilised, andruga.
Sigisibulad 6-7 mm pikad. Tolmukad naaskeljad, ulatuvad vähemalt l/s|'f
2 võrra perigoonist yälja, tolmukaniidid 7-9 mm pikad, lillad kuni vio_
letsed, tumelillade tolmukottidega (kuivamisel võivad heledamaks muutuda),'allosas üksteisega ja perigooniga kokku kasvanud. Emakakael ulatub
perigoonist tunduvalt välja. Sigimik piklik, lühikesel jalakesel, paljas.
Õitseb juunis, juulis.
Liigi eĮinemise kohta Eesfis praegusajal puuduvad andmed. Senised teated pärinevad möödunud sajandist (võimalik, et esines siis juhusliku tulnukana Saaremaal, Põhja-Eestis ja Muhus). Säilinud herbaarma_
terjalis on eksemplarid määratud A. carįnatum'iks, kuid kontrollimisel osutusid,4. oļeraceum'iks. Pealegi on väga noorelt kogutud herbaarmaterjali
peaaegu võimatu kindlalt määrata.
Üldlevik. Nõukogude Liidus leitud üksnes Ukrainast. Spontaanne are.
aal hõlmab Lõuna- ja Kesk-Euroopat'
Eelmisele vä'ga lähedane liik' seepärast käsitļevad mitmed autõrid
teda teisendina. Põhilised eristustunnused on järgmised. ,4. carįnaįum'il
on sibuļa kattesoomused tumedama värvusega ning lehed palju lameda_
mad ja laiemad, tömbima tipu ja eredamalt rohelise värvusega. Õieraod
võrdse (A. oĮeraceum'il ebavõrdse) pikkusega. Perigoonilehed ümardunud
tipuga, tugevamalt värvunud (enamasti lil1a-purpurpunased). Tolmukaniidid ja tolmukotid lillad kuni violeised (tavaliselt säilib nende värvus l<a
kuivatamisel, ei ole kunagi kollased nagu A. oį'er8ceurn'il); tolmukad ulatuvad alati perigoonist välja (A. oĮeraceurrt'il on perigoonist lühemad või
sellega ühepikkused).

. 5. šektsioon Moļįum G. Don fil. ex Koch, Synops. fl. Germ' et Helv.
715, 1837; Reg. in Acta Horti Petrop.3 (2):32. 1875.
- Sibul risoomita.
Lehed lamedad, juurmised, vahel vars ainult allosas Jehetuppedega
ümbritsetud' Õisiku kandeļehti kaks või rohkem, õisikust lühemad. Tolmukaniidid hammasteta.
13. Karulauk
AĮļiurn ursįnumļ L. Sp.Pl.300. 1753; G. Don fil.
- Hist.
in Mem. Wern. Nat.
Soc. 6 : 94. 1826; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 184. lB52; Led. Fl. Ross. 4 : 186. 1853; Reg. in
Acta Horti Petrop. 3 (2) :. 209. lB75; Schmalh. <D.n. Cp. u IOxs. Pocc.
2:490. lB97; Asch. et Graebn. Synops. 3: 154. 1905; Vved. in Fl. URSS
4:142. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. Z : 286. lg39;
Pēterš. in Latv. fl. l : 36l. 1953; Ribolr. in Liet. Ī1' 2 :5l9. 1963.
JIyx

ue4nexnž, Ī{epeMil]a. (93. joon., d, e)
9ļ. Püsiise varrega (20) 25-40 (45) cm kõrgune rohttaim. Sibul
piklik, 0,5-l,7 cm läbimõõdus' tavaliselt väheste tütarsibulatega või ilma;
l

tįrsįnum (lad. k.)

*

karu-'
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sibula kattesoomused valkjad või kollakad, lõhenevad paralleelseteks kiududeks. Vars kolmekar'Idilihe, alusel kaetud valkjate īil.irt. tetretupįe
dega. Lehti kaks või kolm, juurmised, varre pikkused, lühįmad uoi
įiiĮ_
mad, lamedad, kollakasrohelised, l5-35 cm pikad ja l,9-5 cņ laiad,
iüstjad, ahenevad aegamööda rootsuks. Lehelaba l0_lB cm pikk, alumisel
ptnnal kahvatumalt roheline kui ülemisel, arvukate viltuste ristroodudcga.
Õisik vähese- või'p.aljuõieline (õisi l0-20), poolkerajas, ilma sigisibuĪa_
teta, l,9-2 cm pikk, alusel kahe või kolme vāriseva Ėanclelehega]mis on
õisikuga ühepikkused. Õieraod võrdse pikkusega (l,3-2 cm),
įerigoonist
ļ,5:-2 korda pikemad, veidi karvased įoi sileāad. .Õied ļõhnavad,
puhas_
vaIged, tähtjad; perigoonilehed laiuvad kuni püstiselt tõusvad, väheÄärgatavate ioodudega, veidi rohekad, 0,7-l,6 cm pikad, lineaalsüstjad, toÄbi
või teravavõitu tipuga. Tolmukad perigoonist llg-2 korda lühemad, alusel
üksteisega ja perigooniga kokku kasvanüd, naaskeljad. Emakakael perigoo_
nist lühem. Kupar kerajas või poolkerajas, kolmepoolmeline, 3,5-4,5 mm
ļäbimõõdus. Seemned kerajad või poolkerajad, kurrulised, mustad.
Õitseb mais, juunis.
Kogu Eestis vastavatel kasvukohtader (uhilammi-, salu-leht-, sega- ja
okasmetsades, puisniitudel põõsaste aļl, parkides jm.) (94. joon.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas Dnepri ja Volga-Doni
valdkondades, Ķaukaasias ja Siberis. Peaaegu kogu muus EuroopĮs (puudub. Ungari tasandikel ja Vahemere-äärses subtroopikas) ning vāiķeAASIAS.
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94. joon, Ķarulaugu (AįĮįurņ ursinum) leiukohad Eestis.
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Majanduslik tähtsus. Sibulaid ja lehii tarVitatakse toorelt toiduks
(küüslaugu asemel) ning maitseainena, ekstrakti seedetrakti desinfitspērimiseks ning ateroskleroosi ja soolenugiliste iaviks. Taim sisaldab erilist
eeterlļkku õli, millest on tingitud ta iugev lõhn.

4. alamsugukond Lįlįoįdeae. - Mitmeaastased sibulaga rohttaimed.
üksikult. Perigoon vaba või kokku kas'
Õisik
- tipmine kobar; vahel õiedkupar, peaaegu täiesti lõhispesane. Seemvanud. Tolmukad vabad. Vili
-

ntlid enamasti palju, lapiliud, kolļakad või helepruunid. Sellpsse alamsugukonda kuulub palju ilutaimi.
5. triibus Lįįįeae. - Vars enamasti mitme, harva ühe lehega. Õied tipmised, suured, miimekaupa või üksikult. Perigoonilehed vabad. Sibul on
moodustunud soomusjaist, kilejaist või kõvadest alalehtedest.

7. perekond ļiilįa - LįįįumI
Sp. Pl. 302.

L.

1753.

Mitmeaastased rohtjad sibultaimed. sibul kaetud arvukate munajate,
teravaiipuliste, katusekivide taoliselt asetsevate kattesoomustega, mis on
moodustunud lihakatest aļalehtedest (nn. <<soomussibul>); sibula külge
kinnituvad lisajuuredl Vars püstine, lihtne või tipu .lähedal harupev,
enam või vähem lehistunud, suurte tipmiste õitega. Lehed süstlad,
männasena või vahelduvalt; enamasti väikesed, rootsutud, harvemini root'
sulised ja laiade labadega. Õied suurea, tetrtļrjaa,'teltut<1ad või turĻa_
nikujulised, üksikult, hõreda kobara või sarikana, rippuvad või laiuvad,
harvemini püstised, enamasti kandelehtede kaenlas, mõnikord ka kande'
lehekestega. Perigoonilehti kuus, vabad, varisevad, sageli ėnam või vähern
tagasi käändunud, sisemistel üks pikk praokujuline nektaariüm. Tolmukaid
kuus, perigoonist lühemad, niitjate, sageli 1apikute niitide ja 1ameda õõisuva įolmukotiga. Sigimik jalakeseta, kitsas, kolmepesaline. Emakakael
pikenenud, niitjas, tipus tõlvja või nutja kolmehõlmalise suudmega. Vili paljude seemnetega piklik, kilejas või nahkjas kupar, mis avaneb lõhede
moodustumise teel. Seemned 1apikud või lamedad, ovaalsed, pruunid, Ser_
val tiivulised.
Perekonda kuulub, olenevalt liigikäsitusest, 70-l00 liiki, nis on levinud mõlema poolkera parasvöötmes (Euroopas umbes l0, Põhja-Ameerikas
15-20 ļiiki, teised Aasias). Perekonna põhiareaal hõlmab lda.Aasiat, Himaąlajat, Lõuna-, Põhja- ja Lääne-Hiinat, Mongooļiat ja Korea poolsaart.
Ūheks liilialiikide tekketsentriks näib olevat Kaukasuse mäeahelik, kus esineb 8 endeerni (Baranova, 1966). Ka lda-Aasias on enamik liike endeemid.
Paljusid liike kasvatatakse arvukate Sortidena peaaegu kõigis maailma_
jagudes aedades või kasvuhoonetes ilutaimedena. Nõukogude Liidus lei'
dub l8 liiki, nendest Eestis mõned liigid kultuuris.

I leįrįon

(kr. k')

_ liilia;

Įeīros (kr. k.)

_

õrn, peen; selle taimeperekonna nimi

Vana-Roomas.
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Euroopas hakati liiliaid ilutaimedena kasvatama kõigepealt Vahe:.
'meremaades; Festis kasvatatakse neid alates l7. saj. lõpus't või lB' saj''
algusest.
Perekond on jaotatud 2-4 alaritperekonnaks, kuid arvatavasti on neist
isegi 3 iseseisvad perekonnad. Alamperekonnad jaotatakse omakorda sektsioonideks' Eestis esinevad liigid ļ<uuluvad tüüp_alamperekonda. Perekonna tüüpliik on L. candįdum L.

LIIKIDE MÄÄRAM|sE TABEL

l. Õied valged
Õied teisevärvilised

2. Õied üleni valged,

2
3

1õhnavad, lehterjad, püstised, sageli paljtrõie_

lise kobarana. Tolmukad rohekad või rohekaskollased
l. Valge liilia Lįlium candįdum L.

-

Õied sisemisel pinnal valged, välimisel pruunikas-punakasroosacį,
pikliklehterjad. Tolmukad rebukollased
2. Kuninģliilia
Lįļįunt' regaĮe Wils'

3. Varreįehtede

kaenlas,

-

sigisibulad

4

Sigisibulad lehekaenāldes puuduvad või mõnil<ord csinevad üksi-

4. ä1l'o ,.,,,.ounased,'turn.p*unide kuni musijate iappia"gr.

n".i-

5

goon Suuf, tipmed tugevasti iagasi käändunud. Vars üleni valkjalt
hatune. Sigisibulad peaaegu mustad
4. Tiigerliilia
Lįįįum Įancifolium Thunb.

-

Õied heleo ranžid kollaka varjuncliga, ainult perigooni aluscl ja
tipus tumeoranžid, pruunide täppidega või ilma. Lehed tugevasti läikivad, vars airtult alusel valkjalt karvane
5. Tuliliilia
LįĮįum bulbiferum L'

-

5. Õied roosakaspunased kuni lillakasroosad, tumepunaste täppi-

dega. Õied õisikus männastena, väikesed, lippuvad; perigoonilehed tugevasti tagasi käändunucį. Keskmised varrelehed männastena
3. Kirju liilia Lįįįum martagon L.

-

Õied tumeoranžid või oranžpunased, ainult keskosas heleoranžid,
püstised. Lehti varrel palju, vahelduvalt
6. Krookusliilia Liļįurn croceuftļ Chaix

-

Al.

Valge iiilia
LįĮįum candįdum'L.Sp.Pl' 302. |753; Led. Fl.
4
Ross. : l52. 1853; Schmalh. on. Cp' u Īoxg. Pocc. 2 : 509. lB97; Asch. et
Graebn. Synopš. 3 : l72.l905; Vilb. Eesii iaim. ed, 2, 65, 1925; Kom. in Fl,

I
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candįdun (lad. k.)

_

lumivalge,

95. joon. Valge

liilia (LiĮium

candidunt): õitseva taimę üļeminę osa.

URSS 4 : 284. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 294.
1939; Bordz. in <Dn. yPCP 3: l5l. 1950; Pēters. in Laiv. fļ. 1 :368. 1953;
6elocgexHaa. (95. joon.)
Ribok. in Liet. Īl. 2 : 529. 1963.
- J|unug
9Į' Sibul suur, ovaalne, koļlakas,
koosneb laimunajatest soomusjatest
a1alehtedest, mis Iähevad üle jLrurmisteks lehtedeks. Taim 60-l20
(l50) cm kõrge. Vars püsiine, roheline kuni purpurpunaselt must, rikkalikult lehistunud. Juurmisi ļehti 6_8, äraspidisüstjad, talvituvad. Varrele-

hed vaheļduvalt, rootsutud, a1umised üksteisele ligistunud, longus, äraspidi-

süstjad, piklikud kuni ļineaalsüstjad, lainja serva ja tömbi tipuga, l525 cm pikad; ülemised varrele ligistunud, süstjad, teravatipulised, kõige
ülemised lühemad ja kitsamad. Õisik lühike, (3) 5-l5 (20) õiega püramiidjas kobar. Õied üleni valged, lõhnavad, sirgetel raagudel, sageli kan_
delehekestega, alumised õied longus. Perigoon lailehterjas, 6,5-8,0 cm
pikk; perigoonilehed ärasp.idisüstjad, ülemisel koļmandikul sirpjad, tömbi'
iipulised. Tolmukaniidid ja tolmukotid kollased, rohekas- või helekollased.
Emakakael peaaegu perigooni pikkune. Kupar äraspidimunajas, avaneb
laiade lõhede moodustumise teel.
Õitseb juulis.
Eestis īaialdaselt aedades kasvatatav dekoratiivtaim.
Uldlevik. Liik pärineb Vahemeremaadest ning Ees-Aasiast' Nõukogude Liidus kasvab looduslikult Kaukaasia idaosas (eriti Talõšis). Mujal
spontaansena ei esinę, kuid juba Vana-I(reekas ja -Ęoomas oli arnlastatud
ilutaim.
Majanduslik tähtsus. Kesk-Euroopas kultiveeritud ka ravimtaimena.
Sisaldab eeterlikke õlisid. Rahvameditsiinis kasutatakse põletushaavade
raviks. Meetaim. Iga aastaga üha laiemalt kasvatatav ilutaim, millel on
aretatüd palju aedvorme ja teisendeid.

2. Kuningliilia - LįĮįum regale t Wils. in Horticult. l6, footnote. l9l2
et in Gard. Chron. Ser. 3. 416. l913; Grove et Cotton, Suppl. Elwes' Monogr.
Gen. Lil. 3 : 23. 1936; Pēters. in Latv. fl. l : 368. 1953; Talts in Eesti

J\unug KopoJIeBcKax. (96. joon.)
taim. määr. 894. l966
9ļ. Sibuļ veinpunane, laimunajas, 6_l2 cm läbimõõdus, tihedate katusekivide taoliselt asetsevate soomustega, täpiline. Vars püstine, (40) 80_
l50 cm kõrge, näsajalt karvane, jäik, hallroheline punakate täppidega, rohkete lehtedega (allosas lehtedeta). Lehed varrel vahelduvalt, ülaosas männasjalt, rootsutud, lineaalsed, ahenevad alusel, tumerohelised, läikivad, karvase servaga, külgroode kolm paari või rohkem. Õied suured, lõhnavad,
kinnituvad horisontaalselt, moodustavad l-l0- (25-) õielise sarikja kobar'
õisiku. Perigoon kellukjas, sisemisel pinnal valge, allosas helekollane, välimisel pruunikas- kuni tume.purpurpunane. Tolmukad perigooni pikkused,
rebu- kuni kuldkollased. Emakakael kuni 15 cm pikk.
Õitseb juulis.
Eestis aedades laialdaselt kasvatatav, kuid külmaõrn ilutaim.

t
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regale (lad. k.)

-

kuninglik.

9-6.

joon, Ķüningliilia (Lįļįum regale): õitseva taimę üļęminę osa. (oriģ.)

Üldlevik. Pärineb Lääne-Hiinast ja on] Inglismaa kaudu ļevinud üle
l<ogu maailma. Aedades kasvatatakse mįtmeid kuningliilia ja teiste liikicįe
vahelisi värdi, mis on väga del<oratiivsed.
,,...'

A3

L'įļįum marĮagon i t-.,sp.,Pl. 303. l753;
Kirju liilia' Įürgi liilia
V/ied. et WęĘ. Beschr. ņĻan. Gew. Esth-, Liv. u. Curl. lB7. lB52; Led. Fļ.
Ross.4 ''l49i į8.53; Schr.naļh. cD.rr. Cp. u loxu. Pqcc. ,2 : 509, lB97; Kom. įn
FI. URSS 4 : 28B. l935; Suešs. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2; 2 : 296.
1939; Boidz:..in.ērr' yPCp,3: l49. 1950; Pēters. in Latv. fļ. l :369. 1953;
:

. Ribok.

lnLiet.''fl:2:529. l963.

(97. joon.),

*

.

9ļ' Taime'kõrgus on:,60-l00

Jlunun Įa]pcxze I(yÄpU' Jl. KyĀpeBaTafl.

(ll0) cm.

Soomussibul kuldkollane,

. ,rhunajas, kuni..$,.cm,.pikk, soomused asetsevad katusekivide taoliseļt. Vars
'püstine, ruljas, paljas, ü1aosas aga enamasti lühikarvane (harvemini tiheclaĮt karvane), roheline või punaste 1aikucĮega, lehisiunud peamiselt kesk-

osas. Lehed, eriti varte keskosas, 6-l0-kaupa männases, piklikmõlajad
või ellipti1issüstjad, aheņevad tipus ja a1usel' B,5-l4 cm pikad, lühikeste
ripskarvadega; varre ü1aosas lehed vahelduvalt' harvemini üksikult või vastal<ult. Õisik 3-t5-õie1ise,Jipmise kobarana; vahel õied üksikrrit, longus'
Puhkemata õied kerajad või pi"klikmunajad. Perigoonilehed piklikud, 2,54,5 cm pikkttsed, tugevasti väljapoole käändunud, määrdunult hele-purpurpunased (veinpunased) või sirelroosad, tumepunaste täppidega, hõreda]t kaetud võrkjate karvadega või paljad. Tolmukacį purpurvioletsete tolmukottidega. Emakakael sigimikust kuni kaks korda pikem. Sigisibulad
puucluvad. Kupar l,8-3,2 cm pikk, äraspidimunajas, teravaįt võį nürįļt
kuuekandiline.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis (eriti 1ääneosas) aedades sageli kasvaiatav liik, mis vahel metsistunult ja naturaliseĮrunult esineb parkides ning metsaservadel
(98. joon.)
Üldlevik. Laia areaa|iga kontinentaalne liik Euraasiās. Nõukogude
Liidus looduslikuļt 1evinud Euroopa-oŠas, Kaukaasļias, Lääne- ja Ida-Sibe_
ris. Läti NSV-s on 1iigi levi,ku'põhjapiir, kuid qn võirnalik, et ta esineb seal
vaid reliktina. Liigi kodumaaks peetakse Kesk- ja Lõuna-Euroopat, Itaaliat, Balkanimaid. Muįal. F'uroopas (eriti Madalmaades ja Skandinaavias)
ning Aasia parasvöötmes esineb metsistunult. Kesk-Euroopa mitmes riigis
on kirju liilia l920-ndaist aastaist alates ļooduskaitse all.
Majanduslik tähtsus. t.aia1t ļevinrrd aia-iįutaim, mįļlel on aretatud
hulgaliselt Vorme ja teisendeid, mis erinevad'õite värvuse (valgest tumepunaseni), lehtede kuju, varre karvasuse, kandelehtede ning perigooni kuju
ja suuruse poolest. Sibulad on söödavad, neist säadakse ka musta värvi.
Sööda- ja ravimiaim (kasutatakse mädanevate haavacle, paisete ja kuseteede haiguste raviks)

I

martagott

_

tuletub arvatavasti sõjajumal Marsi nimest või turbanit tähęndavast

türgi sõnast, (õite.kuju järgi).
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97. joon. I(irju

liilia

,'

(LiĮtum martagon): 4 _ taime keskmine osa varre
b
taime ülemine osa õisikuga. (orig.)
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98. joon.

Kirju liilia (LiĮĮum martagon) metsistunud leiukohąd Eestis'

Tiigerliilia _ LįĮ.įum ĮancifoĮium.l Tļrunb. in Trans. Linn. Soc.
Ser. I . 2 : 333. 1794.- L. tigrinurn Ker'Gawl. in Curt' Bot' Mag' 31, t' \237 '
l8l0; Wils. Lil. East. As. 73' l925;'Kom. in Fl. URSS 4 : 290' l935; Pēters' in
Latv. fl. l : 370. 1953; Talts in Eesti taim. määr. 895. 1966. - Jļunun

A 4.

JIaHIļeToJIIįcTHafl' JI. THrpoBafl. (99. joon.)

į.

Sibul vąlge, kooniline kuni ovaalne, 4-7 cm pil<k, tihe, ļaiade
soQmustega. Taim 60-l50 cm kõrge, enam-vähemtihedaltkaetud ämblikuvõrkjate valgete karvadega. Leheģ 7._1ļ3 (l5) cm pikad ja 0,9-l,2 (l,5)
cm laiad, 5-7 paari külgroodudega, paljad, süstjad või lineaaļsed; lehe-

kaenaldes on peaaegu mustad sigisibulad. Õisik - tipmine sarikjas kobar,
3_7-õieline. õi"o lõhnata, turbanikujulised, suured, ere-oranž- (või tel_
lis.) punased; pikkadel raagudel, rippuvad, kandelehekestega. Perigooniletrįd:6_g,5 eņ pik3d la |-2,5 crn laiad, teravatipulised, tagari käändunud, sisemisel įinna'l arvukate tuņepruunide täppidega, kolm välimist sise_
mistest laiemad. Tolmukad kollasect või puriased, sigimik tume, sarlak_
või oranžpunase emakakaelaga ja purpurpunase suudmega. ViĮju meie
tingimustes tavaliselt ei arene.
Oitseb juulis, augustis.
Sageli kasvatatav= ilutaim, mis mõnikord võib metsistuda. Külmakindel.

Üldlevik. Pärineb Kaug_Idast, Jaapanist ja Hiina RV-st; on tõenäoliselt vanim kultuurliilia (üle l0OO a.). Aedades kasvatatakse väga sageli

|
206

Įancįfoļįum (lad. k.)

-:

süstjalehine.

paljude vormide ja varieteetidena. Euroopas ja Põhja-Ameerikas
kasvaįa_
takse kõikjal laialdaselt ning esineb metļistunult ja naturaliseerunult.
Majanduslik tähtsus. Hiinas tarvitatakse sibulāid ja perigoon'ilehti
toi,,
OUKS.

99. joon. Tiigerliilia (LiĮium lanciįoĮĮum): õįtseva taime ülemine osa. (orig')
207

A 5.

Tuliliilia
Ltįįum bulbi|erum 1 L. Sp. Pl. 302. l753; Sehmalh.
O.rr. Cp. n IOxs. Pocc. 2 : 509. lB97; Asch. et Graebn. Synops. 3 : 176.
1905; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 65. 1925; Kom. in Fļ. URSS 4 : 29l. 1935;

a

b

l00. joon. Tuliļiilia (Līlium buĮbiferum)i Q'
- õitseva taime ülerrrine osa; krookusliilia
(LiĮium ci'oceum): b
õitseva taime ülemine osa'

l
208

buĮbi|erurn (lad.

k.)

_

-

sibulatega, sibulaįd kandev

Šuess. in Hegi, Iilustr' Fl. Mitį.-Ėur. ed. į. Ž : 2ģ8. t939; Bordz. in Č-l'
yPCP 3 : l5l. 1950; Pēters. in Latv. fl. l : 370. 1953; Ribok. in Liet. fl. 2
530. l963.
ĮIunul. Iyļ(oBļ.I(eHoclar,' J|. KpacHa'I. (l00. joon., a)
Į. Rohttaim,
25-90 (l00) cm kõrgune. Valge munajas sibul koosneb laiadest teravatest soomustest. Vars ,püstine, tihedalt (eriti keskosas)
lehistunud; varrel punaseid või musti laike, ülaosa hõredalt kaetud pehmete
:

- vilļkarvadega. Lehed vahelduvalt, lineaalsed kuni lineaalsüstjad, 3,5l0 cm pikad, tugevasti läikivad, ülemised lühemad, nende kaenļas vahel
rohelised, valkjad või pruunid sigisibulad, kas üksikult või kahe_kolņekaupa.. oisik tavaliselt l-3 õiega. Õied lõhnaia, lehterjad-kellukjad, püS-

tistel paljastel või lühikarvastel raagudel. Perigoonilehed püstised, 3
6,5 cm pikad, heleoranžid, alusel jatipustumeoranžidvõiļ<ollakaspunased,
sisemisel pinnal tume- või helepruunide täppidega, veidi karvased. Tolmukad ligikaudu poole perigooni pikkused, punaste või pruunkuldsete tolmukottidega. Emakakael mõlemasugulistel õitel tolrnukatest veidi pikem.
Vili (areneb väga harva) - äraspidimunajas kupar, nürilt kuuekandiline,
umbes 4 cm pikkune.
Õitseb juunis, juulis, kuid sageli kasvab ainult vegetatiivselt.
Eestis sage ilutaim, mis tihti metsistub (101. joon.)
Üldlevik. Pärirtreb Kesk-Euroopast, kus kasvab mäginiitudel ja metsaservadel (Alpides kuni 2400 m kõrgusel), samuti ka 'Põhja'Itaaiias. Mujal
Euroopas, Nõukogude Liidus ja Põhja-Ameerikas esineb metsistunult. Väga
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joon. Tulįliilia (LiĮium buĮbiferum) metsistunud leiukohad Eestis.
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?0e

Vana (juba keskaja'st kasvatatav) aia-ilutaim. Šveitsis on liik looduskaitse
all. Saksa DV-s ja FV-s rukkipõldude umbrohi.
Varem käsitati tuli_ ja krookusliiliat alamliikidena į. buĮbiferum ssp.
buĮbiferum ja L. bulbi|erum SSp. croceum (Chaix) Schinz ėt Keller, sest
nende eristamine (eriti kuivatatud olekus) on raske. Näiteks võivaģ sigi'_
sibulad mõlemal liigil esineda või puududa, seejuures eri aastail erinevalt,
ühel kui teisel esinevad ühe- ja mõlemasugulised õied ning ühe- ja kahe_
kojalised taimed. Püsivamad tunnused on perigooniļehtede värvus (L. cioceurrt'i| tumeoranž, ainult keskosas heleoranž, L. buĮbif erum'i|
põhivärvus heleoranž, ainult perigooni alus ja tipmed tumeoranžid) -ja lehtede
läige (L. buĮbiferum'i1 on lehtede pealmine pind tugevalt läikiv, L' croceum'i| aga tuhmi läikega)

l:322.

l

1786; Asch. et Graebn. Synops. 3 : l77.1905; Pēters. in Latv. fl.
: 370. 1953; Talts in Eesti taim. määr. B94. 1966.
JļuĮVq rrraQpau-

-

Han. (100. joon., b)

9ļ. Sibul valge või punakas, ütnar kuni munajaskooniline, katusekivide
taoliselt asetsevate tįhedate soomustega. Vars püstine,'50-100 cm kõrge,
tihti väikeste (allosas ligi l0 cm, ülaosas 5-6 cm pikkuste) 0,6-l crn
:laiuste süstjate kuni lineaalsete lehtedega'tihedalt kactud; võivad esineda
üksikud sigisibulad. Õisik
tipmine sarikas, Õisi (l) 3-5 (l0), lühikes_
tel, mõnikord kuni l0 cm pikkustel õieraagudel, eredad, lõhnata, tumeoranŽid, keskosas heledamad, sisemisel pinnal tumedamate täppiclega (esineb
ka üleminekuvorme heledamate õitega). Kupar äraspidimunajas, teravalt
kuuekandiline, tiivuline. \
Õitseb juunis, juulis, veidi hiljem kui eelmine Īiik.
Eestis kohati'esinev külmakindel aia-ilutaim
Üldlevik. Pärineb Kesk-Euroopa mägede alpiinsest vööndist (Põhja,
l'ltaaliast,
Austriast ja Prantsusmaalt). Varem oli levinud aedades ka mujal
,Euroop,as (Hol1andis näit. nimetati teda heeringaliiliaks, sest liigi õitse,misaeg 1anges ühte suurte heeringaparvede -ilmumise ajaga). Viimasel ajal
'kasvatatakse puhtaid liike vähem, paljud hübriidid teiste liiliatega on aga
laialt levinud.
Peale üialtoodute leidub meie vabariigi botaanikaaedades ja mujalgi
,veel üksikuid teisi liilialiike, mis on osutunud külmakindlaiks ja väga sobi'(L.
eanadense L., L, monadeĮphum Marsch.-Bieb., L. Kesselrįngianurn
vaik_s
;Miscz." L. concolor Salisb., L. spectosum Thunb. jt.).

I

:.2ņ0

croēe.um (lad. k.)

-

'safrankollane, safranivärviline.

8. perekond püvilill - Frįtįļļarįat L
Sp. Pl. 303.

1753.

Keskmise Suurusega' püstise lehistunud varrega mitnreaastased roht-

jad sibultaimed. Sibul sageli väike, väikeste või 1aiade 1ihakate SoomuStega. Lehed vahelduvaļt või männasenaļ Õied suured, longus õieraagudel,

üksikult varre tipus või koondunud sarikaks või kobaraks. Perigoon ke]lukjas, kuueosa1ine, selle lehed a1usel ühe ümmarguSe või pikliku neļ<taariumiga. Tolmukaid kuus, toļmukaniidid alusel 1aienenud, kinnituvad perigooni
alusele, tolmukotid kinnįtuvad alusega. Emakakael pikenenud, kolme suud.
Įnega. Vili _ kupar, kuuekandiline, kolmepesaline, iiįvutu või tiivuline.
Seemneid palju, lapiku.d, vahel veidi tiivulised.
Perekonda kuulub 60-l00 liiki (olenevalt käsitusesi), mis esinevad
põhjapoolkeral Lõuna_Euroopast Kesk-Aasiani' Mõned neist on tuntud juba
keskajast kaunite aialilledena. Nõukogude Liidus leidrrb 27 liikī. Neist on
Eestis kultuuris enam levinud kaks, harvemini veeļ kaks liiki. Perekoiina
tüüpliik on F. meleagris L.

l.
_

Õied üksikult, suured, maleruudustikutaoliselt kirjud, punakaspruunid,
harva valged. Varred vähe lehistunud
2. Kirju püvilill Frįtįtįāria meĮeagris L.

-

Õied sarikjate männastena, kollased, oranŽid või kollakaspruunid, sageli
punakate roodudega. Vars tihedalt lehistunud; varre ifpus, õisiku peal,
männasena kimp lehti
l' Päris-püvilill
Fritįļįarįa imperĮālis L.

-

A l. Päris-püvililļ - Frįtįįļarįa Įm.periaĮis, L, Sp. Pl. 303. t753;
Schmalh. on. Cp. n Įoxn. Pocc.2 :507, 1897; Asch. et Graebn. Synops.
3 : l94. 1905; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 66. 1925; Suess. in Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt.-Eur. ed.2.2 : 300. 1939; Bordz. in <Dn. yPCP 3 : 161. 1950; Ribok. in
Liet. fl.2:53l. l963.
- Pq6ųzx l.IMlrepaTopcxuü, p. ca4onuIi, p. rypeųxnü.
(102. joon.)
Į. Taim 50-80 (l00) cm kõrgune, võrdlemisi vänge lõhnaga. Sibul
kohevate kollakate soomustega. Vars ļihav, püstine, keskosas tihedalt lehis_
tunud, alumises osas lehtedeta, ülemiste lehtede ja õite vahel samuti paljas'
Varre tipus lehed kimbuna männases, selle all õied 3-B-kaupa männasena.
Lehed piklikud kuni lineaalsüstjad, varrel vahelduvalti B-13 cm pikad ja
l,4_2,8 cm laiad. Õied suured, kellukjad (harva täidisõielised), rippuvail
raagudel, lõhnavad või lõhnata; perigoonilehed süstjad, pruunikaspunased,
sarlakpunaste roodudega,3,5-4,5 cm pikad ja l-1,5 cm laiad, iga perigoonilehe alusel üks ümmargune läikiv valge nektaariutn, seļle keskel must
laik. olenevalt sordist varieerub õie värvus punapruunist ja tellispunasest
l

Ladinakeelsest sõnast f ritĮĮĮus
kuju järgi.
2 Įrnperialis (lad. k.)
keiserlik,

-

l4f

peeker (mängutäringute vįskamise tops); õite

kuninglik.
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l02. joon. Päris-püvilill (FritiĮĮarĮa ĮmperĮaĮis): 4 _ osa varrest lehtedega, b
taime ülemine osa, (orig.)

_

õiiseva

väävelkollaseni. Tolmukad perigoonist lühemad, emakakael väljaulatuv,
üļaosas kolmeks jagunenud, kolme suudmega. Kupar teravalt kuuekandiline, kuni 4 cm pikk, tiivuline.
Õitseb aprillist juuni alguseni.
Kasvab Eestis hästi veit läbilaskvas toitaineterikkas parasniiskes ker_
ges mullas. Üļ<s ilusamaid ja Varem õitsevaid kevadlilli. Eriti sobib pargi'maastike haljasalaäele, suurtesse kiviktaimlatesse ja ilupõõsaste vahele.
Üldlevik. Spontaansena esineb päris-püvilill Iraanis, Türgis, Afganistanis, Turkestan,is ja Lääne-Himaalaj.as, kust on levinud peaaegu üle kogu
maaiļma. l6. saj. algul Viini tooduna levis ta sealt moetaimena väga kiiresti. Õisiku uhke kuju tõttu nimetatakse päris-püvilille paljudeš keeltes
keisrikrooniks.
Majanduslik tähtsus. Väga dekoratiivne, kuid mürgine aia_ilutaim.
Sibulad sisaldavad südamemürki
imperialiini. Prantsusmaal
- alkaloidi
kasutatakse neid farmaatsiaįööstuses.
Varakevadine meetaim.

2. Kirju püvilill, harilik püvilill Frįtįįļaria meĮeagris t L. Sp. Pl.
304. ^
1753; Led. Fl. Ross. 4 : 146. lB53; Schmalh' <D"rr. Cp. u Įoxrr. Pocc.
2:508. lB97; Asch. et Graebn. Synops.,B: t87. 1905; vilb. Eesti taim. ed.2.
66. 1925; Los. in Fl. URSS 4 : 306. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. ed. 2.2:301. 1939; Bordz. in O"rr. yPCP 3:157.1950; Pēters. in Latv.
l : 372. t953; Ribok. in Liet. Ī1' 2 :53l. 1963. Pq6.ļ[ķ uraxuargufr.

fl.

-

''o'-'"il;L (l5) 20-40 cm kõrgune. Sibul lapikult kerajas, timķritsetua
punakasppuuni kileja kattega, 7_15 mm 1äbimõõdus, moodustunud kahest
lihakast alalehest. vars alumises osas lehtedeta, lehti varrel (2) 4-6, vahelduvad, süstjad, lineaalsüstjad või lineaa1sed, renjad, nii tipus kui aluseļ
ahenevad, hallrohelised, horkunud, aluseļ pooleldi varreümbrised, 7-l5
(lB) cm pikad ja 0,4-0,9 (l) cm laiad, tömbi tipuga, ülemised väiksemad
ja kitsamad. Õied suured, üksikult, harvemini kahekaupa, 2,5*4 cm pikad
ia 0,7-2 cm laiad, longus, ļõhnata, puheiunud, kellukjad. Perigoonilehed
piklik- kuni laielliptilised, tipus ja alusel veidi ahenevad, tömbitipulised,
väļimised sisemistest veidi kitsamad, alusel nektaariumiga, selge maleruu_
dustikutaolise joonisega, tume-purpurpunased, veinpunased, punakaslilla-.
kad või tähniliselt valkjad. Tolmukad perigoonist peaaegu poole lühemad,
ļineaalsete või ovaalsete koļlaste tolmukoftidega, valkjate, allosas veicli
laienenud niitidega. Emakas tolmukaist veidi pikem; emakakael r/3 ulatuses jagunenud, kolme suudmega. Kupar kerajas, nürikandiline, l-l,5 cm
pikk.
Õitseb mais, juuni algul.
Eestis levinud aedades paljude vormide ja sortidena.
Üldlevik. Esineb looduslikuļt Inglismaast ja Norrast üle Kesk_Euroopll
ja Karpaatide Kaukaasiani, sealhulgas Nõukogude Liidu Euroopa-osa keskI

me\eagrįs (kr. k.)

*

pärļkana; perigooni kirju yärvuse järgi'

2r3

į

l03. joon. Kirju püvilill (Frįtįtįarįa meĮeagris): õitsęv įaim. (orig.)

t

1õunapiirkondades. Kasvab niisļ<ematel niitude1 ja hõredates lehtmeįsades.
"^"'"rnrįiĮ.ousļik
tähtsus. Dekoratiivtaim. Aedvormidel ja sortideĮ on väga
puhasvalged kuni lillakad, punakaspruunid või lillad rohe'
värvikad õied
kate laikudega. Sibulat kasutatakse ravimina.
Väga harva kasvatatakse Eestis ka Tjan-Šani alpiaasadelt pärinevat
kahkjaskollaste õitega kahkjat püvili11e (F. pqĮĮidiflora Schrenk) ning
Kamįšatkalt ja Põhja-Ameeriļ<ast pärinevat tumedate, peaaegu mustjas_
punaste õitega kamtšatka püvilille ĮF' camscLlatcensįs (L.) Ker-Gawl.].

ja

9,

perekond tulp

TuĮipat L

-

Sp. Pl. 305. 1753.'

Mitmeaastased keskmise suurusega rohijad sibultaimed: heliofiilseie
õitega' Sibula moodustavad lihakad alalehed, vahel on nende kaenlas tütar_
sibuīad. Vars l-5lailineaalse kuni süstja lehega, enamasti ühe (kuni viie)
iipmise püstise (harvemini longus) kellukja, karikja või tähtja õiega. Peri'
goonilehti kuus, ilma nektaariumita (vahel seļļe kohal eredavärviline laik),
varisevad. Tolmukaid kuus, perigoonist lühemad või selle pikkused, sisemised vahel pikemad. Tolmukotid pikliklineaalsed, kinnitunud alusel, püstised.
Toļmukaniįdid alusel laienenud, paljad või hõredalt karvased. Emakakael
puudub või on väga lühike, kolmehõlmaļine. Sigimik jalakeseta, paljude
seemnealgmetega. Vili kolmekandiline kolmepesaline äraspidimunajas ku'
par. Seemned lapikud või lamedad.
Perekonda kuuļub uusimatel andmetel ligi l40 liiki, mis esinevad'Lõu'
na_Euroopas ja parasvöötme Aasias (eriti Kesk-Aasias); need jaotatakse
sektsioonideks tolmukaniitide karvasuse ja sibula kattesoomuste sisemise
pinna karvasuse järgi. Nõukogude Liidus esineb 83 ļiiki, neist Kesk'
Aasias 63, Eestis aga ainuli kolm-neli liiki aedades ilutaimeģena ja üks
sageli meisistunult ja naiuraļiseerunult parkides.
T. sgĮuestris L.
liik

l

er

effi

H ll'ff

-

ä kirfr? !i"i'ir" Īn u u

d d e ko r a t i v t a i m e d e n a, v a i d
arvukusele ja palkultuursortide
ka erilise harrastusobjektina. Vaatamata
jude sponiaansete liikide kultuuristamisele püütakse ikka veel leida uusi
tulpe, kusjuures lillekasvatuse harrastajad on huvitatud ka vähe silmapaist_
vate väikeste õitega liikidest, mis polegi eriti dekoratiivsed.
Esimesed kirjalikud teated tulpidest pärinevad l2. saj. algusest. LääneEuroopasse jõudis tulp 1554. a,, kui Austria saadik tõi Türgi:reisilt seem_
neid ja sibulaid; millest saadud taimed viie aasta pärast õiisesid. Teadus_
ļikuks nimeks sai see Idas ammu kultuuristaiud liik šveitsi ļoodusteadlase
K. Gesneri järgi TuĮipa Gesnerana. Järgmisel aastakümnel jõudis tulp
Atlandi ookeani äärde (Hollandisse). Algas ļausa tulbimaania -- aretati
järjesĮ igasuguseid uusi.vorme ja sorte ning eksporditi sibulaid. l'7. saj.
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oite sarnasuse tõttu turbaniga (pärsia k. duĮbend, tu'lipant)
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lõpuks oli tulbisortide arv tõusnud üle 6000. Hollaņdi aednikud-aretajad
on tänini jäänud tulbiaretuse esirinda. Ühed sordid asendusid teistega, āle_
nevalt moest. Venemaalt on esmakordne märge tulpide kohta aasta st !702,

mil Demidovi aias kasvas 2000 sibulat, tõeūoļisett tooaua Lääne-Euroopast. l8. sajandil kasvatati Venemaal ligi l00 sorti iulpe. Tänapäeval hõlmab Nõukogude Liidu ja Lääne-Euroopa tulpide klassifikatsioon l3-l6
kultuurrühma, mille eristamise aluseks on ļiikide päritolu, õitsemisaeg, õite
vorm' värvus ja arv ning täidisõielisus.
Linnade ja asulate haljastuses ning ilusaie kevadiste dekoratiivtaimedena on iulbid hindamatu väärtusega. Nad on hinnatud ka lõikeliļledena.
Õite värviskaala ulatuse ja varJundite rohkuse poolest peetakse tulpe
ilutaimede seas ületamatuks. Värvirikkus ja ilu pääsevad mõjule tänu die
suurusele ja vormi mitmekesisusele. paljud sordid sobivad ka ajatamiseks.
Kesk-Aasias tarvitavad elanikud turbisibulaid sageli toiduks (keedetult). Toored sibulad on mürgised, sisaldades alkaloidi tulpiini, mis mõjub
südametegevusele.

Loodusļike tulpide kodumaäks peetakse Kesk_Aasiat, kust nad on roh_
kesti levinud Väike-Aasiasse, vähem Põhja_Indiasse, Afganistani, Kaguja Lõuna-EufoopaSse ning Loode-Aafrikasse. Looduslikult-kasvavad tulbid
steppides ja poolkõrbetes,.peamiseli aga mäestikes nõlvadel.
Tulpide kasvatamiseks sobib neutraalne kuni aluseline huumusrikas
vettpidav saviliivmuld.
Süstemaatikas kuulub perekond TuĮipa ühte kõige SegaSemaSSe ning
raskemasse rühma, sest pole võimalik liikide päritolu kindlaks teha ega tutl
vuda kõigi liikide herbaarmaterjaliga. Pealegi on tulbid väga polümārfsed.
Perekonna süstemaatikat on põhjalikumalt uurinud A. D: Hall (<The genus
'rulipa>, 1940), kes jaotas liigid sektsioonideks ja
alamsektsioonid.k..
Nõukogude Liidus on tulpe uurinud Z. Botšantseva (monograafia <<Trc.nl_
naHbl>>, 1962) ning kirjeldanud ka hulga teaduseļe ja Nõukogucįe Liidule
uusi liike.
l. Õied kollased' enne õitsemist longus. Välimised perigoonilehed terava
tipuga' välispinnal rohekad
l. Metstu,p Tutipa sųĮuestris L.

-

- oied mitmevärvilised, püstised' Välimised perigoonilehed tavaliselt
tömbi, mõnel rühmal ka terava tipuga
2. Aedtulp

-

Tulipa Gesnerana L.

l. Metstulp Tuti,pa sgĮaestris, L. Sp. Pl. 305. 1753; Wied. et Web.
- Esth-, Liv- u. curl. lg6.
Beschr. phan. Gew,
lg52; Led. Fl. Ross. 4 : l3s.
1853; Schmalh. on. Cp. z loxrr. Pocc. 2 : 506. lB97; AsĮh. et Graebn. Synops.3:211. 1905; Vved. in Fl. URSS 4 :853. 1935; suess. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed.2.2 : 306' lg39; Pēters. in Latv. Īl.l :374' 1953;
Ribok. in
Liet. fl. 2:532' 1963.
Trcnrnag lecgotä. (l04. joon., a, b)
-

I
2|Ģ

sgĮoestrīs (lad. k.)

:

ņęts-l mętsa_i metgas kas'vav,

)

b

a
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c

l04. joon. Metstulp (TuĮipa sgĮuestris): a, b
- õitsev taim; aedtulp (TuĮipa Gesnerana)
ę - õitsęv įaim. (otig.)

9ļ. Paljas rohttaim, (20) 25-55 (65) cm kõrgune. Sibul 0,7-2 cm
läbimõõdus, munajaS, mustjas-punapruunide nahkjate kattesoomustega,
mis sisemise pinna tipus ja alusel on tihedalt liduskarvased, peaaegu viĮtjad; iütarsibulaid on enamasti arvukalt. Vars paljas, alumises osas antot-'
süaanist värvunud. Lehti 2 või 3(5), kaardunud, paljad, siledad, lailineaalsed ļ<uni lineaalsüstjad,0,5-2,8 cm laiad (alumine 1eht kõige 1aiem), vahelduvad, sinirohelised, teritunud tipuga, renjad; ülemine leht lineaalne.
Õisi tavaliselt üks, tipmine, lõhnav, enne õitsemist longus. oieraag väga
peenike, sitke, sinakasroheline, tipus pruun. Vä1imised perigoonilehed sisemistest peaaegu kaks korda kitsamad, kuni 1,6 cm laiad ja 5,5 cm pikad,
sristjad, tipus sujuvalt teriiunud, serval ripsmetega, välimisel pinnal kogu
pikkuses rohekad, eriti ereroheline on keskrood ja perigoonilehe alus; piklik
roheline laik serval värvub hiljem roosakas-pruunikaks; sisemĪne pind ilma
laiguta. Sisernised perigoonilehed laipiklikud, järsult teritunud tipuga, alusel ripsmetega, välimistega ühepikkused, kuid näivad lühemad, mõlemal
pinnal erekolļased, välimisel jäme roheline vööt ja rida kitsaid vööte, mis
mõnikord on serval punakad (tipud võivad olla roosakad), servāl ja sisemisel pinnal pikad valkjad karvad. Tolmukad perigoonist 2-2,5 korda lühemad; tolmukaniidid koļlased, nende alusel tihe karvaring, tolmukotid lineaalpiklikud, oranžid, umbes 9 mm pikad ja 3,5 mm laiad. Sigimik ereroheline (l,6 cm pikk ja 0,4 9m lai), lühikese kollaka emakakaela ja väikcse kollase suudmega, mis emakakaela vaevalt katab. Ķupar umbes 3 cm pikk ja
1,5 cm lai, iipus teritunud.
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l05. joon. Metstulbi (TuĮipa sųĮaestrĮs) naturaļiseerunud ja metsistunud leiukohad Eestis.
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Õitseb mais, juunis.
Eestis varem kasvatatud ilutaimena aedades ja parkides, kust on hiljem metsistunud ja naturaliseerunud (105. joon.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus looduslikult levinud Krimmis ja Kaukaa'
sias. Liigi kodumaaks peetakse Lõuna-Euroopat (Sitsiilia, Kreeka), PõhjaAafrikat (Alžeeria) ja atlantilist Euroopat. Alates 16. saj. teisest poolest on
metstulp ilutaimena levinud kogu Euroopas, paljudes kohtades tänapäeval
metsistunud (viimasel ajal ka USA;s)i
,

2. Aedtulp

L. Sp. Pl. 306. 1753; Led. Fl. Ross.
Pocc. 2 : 505. lB97; Asch. et Graebn.
Synops. 3 :207. 1905; Vilb. Eesti taim. ed. 2. 66. 1925; Ribok. in Liet. fl.
T. Schrenk'įi Reg. in Acta Horti Petrop.2: 452.l873; Bordz.
2:534.l963.
yPCP
3: l63. l950. TrcllnaĖ lecHepa, r. caÄosuü. (l04. joon., c)
in @.rr.
9Į. Paljas, tugeva varrega rohtjas sibultaim, (25) 30-60 cm kõrgune.

^
4 : 134.lB53;

- TuĮipa Gesnerana
Schmaļh. @"rr. Cp. u loxu.

1

Sibul 2,0-2,6 (3,0) cm läbimõõdus, muna)as, sisemisel pinnal paljaste või
veidi liduskarvaste kastanpruunide katteso<imustega, paljude tütarsibulatega. Lehti kolm või neli, laisüsijad, hall- või sinakasrohelised, paljad, l5 cm laiad. Õied üksikult, püstised, enamasti lõhnata. Perigoon 3,5_7 cm
pikk, kellukjas, valge, kollane, liļla, roosa' punane' prutMikas, kirju jne.
Perigoonilehed p6hiliigil ere- kuni sarlakpunased, alusel laia purpurpunase"
mustja laiguga või kollase, helekoļlase, harvemini valkja pinnukesega, kõik
piklik_äraspidimunajad, tömbi või veidi teritunud tipuga, keskmiselt l,8_
2,8 cm laiad. Tolmukad ülenivõi a.įnult alusel paljad, tolmukotid 0,8-l,4 cm
pikad, enamasti mustpunased või-ļ<ollased, tolmukaniidid 0,9-l,l cm pikad.
Emakas l-l,5 cm pikkuse rulja sigimikuga ja Suurē Sügava kollase emakasuudmega, peaaegu tolmukate pikkune. Kupar piklikmunajas, kolmepesaline, paljude seemnetega.
Õitseb mais, juunis.
Eestis harilik aia-ilutaim, mida kasvatatakse paljude sortide ja vormidena (näiteks Tallinna botaanikaaias on umbes 250 sorti 30 looduslikust
liigist)
Üldlevik. Looduslikult levinud Nõukogude Liidus Euroopa_osas Musta
mere rannikul, Krimmis, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias; tõenäoliselt on Kesk-Aasia ka algliigi kodumaa.

' K. Linnė ühendas kõik aias kasvatatavad tulbid 1753. a' T. Gesnerana
nime alla. Kultuurtulbid pärinevad valiku ja looduslike liikide hübridiseeri_
mise teel saadud looduslikest, kuid praegu on vaid oletatav, milline oli algliik. Paljud autorid peavad sellele lähimaks ja isegi sellega identseks liiki
T. Schrenkji Reg., millel on palju perigoonilehtede erineva värvusega ja
arvuga vorme.
Kultuurtulpide rühmitamisel on ühte ja SamaSSe rühma arvatud väga
mitmesuguse kõrguse ning õie kuju ja värvusega sordid. Selline klassifikatsioon on tegelikult väga kunstlik; varem oli see vajalik aretuse suuna
t

$yęitsi arsii ja loodusteadļasę Konrad Gęgneri (15l6_ļ565) auks antud.nimi
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ja lähtevormide iseloomustamiseks. Iluaiandusė seisukohalt on otstarbe_
kam ja ülevaatlikum viimasel ajal kasutatav kultuurtulpide rühmitamine
õitsemisaja ja õie ehituse järgi.
.Eestis eristatakse praegu 9 seļļist rühma.
l. Varaj'aste tulpide rühm jaguneb lihtõieļiste. ja täidisõiel'iste sortide
aIarühmaks. Sellesse rühma kuuļuvad lühivarrelised, haruldaselt ereda perigooni värvusega (vaiged, roosad, punased, kollased), väga vormirohked
lõhnavad sordid.
2. Darwini tulbid on aretatud inģlise hilissortidest seemikute valiku
teel. Need sordid on valgete, roosade, punaste, sinakasvioletsete kuni punakasmustade ja kollaste õitega.
3. Mendeli tulbid on iaadud hiljaõitsevate Darwini iulpide ja sordi
'Duc van Tholli' ristamise teel. Õied valged, roosad ja punased.
4. Rembrandti tulpide õied sarnanevad kujult Dįrwini ja Breederi
tulpidega, kuid on omapäraselt kirjud: põhivärvuse taustal esinevad teist
värvi leekivad laigud, triibud või sulgjad jooned. Inglise teadlaste arvates
on selline ühel ja samal õieļ.mitme värvuse esinemine tingitud eri viirus_
test.

5. Breederi tulbid (vanad hollandi sordid) meenutavad kujult ja kasvult Darwini tulpe' Nende õied on ühevärvilis.d, .nu.r.ti pastelltooniga.
Rühmadesse 2-5 kuuluvad põhiliselt keskvara|ased sordid ja igĮs
rühmas esineb nii liht- kui täidisõielisi iulpe. Jägmistesse rühmadesse kįu_
luvad hilised sordid.
6. Lihtõielised hilised ehk kotedžtulbid on ilusa värvusega (sageli

kollased)
7. Papagoitulpide rühma kuuluvad suureõielised sordid, mille peri.
goonilehed on-ühevärvilised või mitmes värvuste kombinatsioonis triibuļi_
sed, ühtlasi ka lainjate ja hambuliste (lõhestunud) servadega.
B. Liiliaõieļised tulbid on saadud T. \ retrof Įexa hort. ristamise teel
Darwini tulpidega. Nende õied on'valged, roosad, punased ja kollased. Ise_
loomulikuks tunnuseks on teravatipuliste perigoonilehtede ūlemise kolmandiku tagasikäändumine.
9. Paljuõielised tulbid on Eestis dekoratiivaianduses alles vähe levinud. Neil sortidel areneb pika tugeva varre tipus 4_6 õit.

Kiviktaimlais kasvatatakse Eestis looduslikest liikidesi näiteks juba
aprilli iõpul õitsemist alustavat tähekujuliste õitega Kaufmanni Įulpi
(T. Kautmanniana Reg.); see liik pärineb Tjan-Sanist ja ta õied on juūa
lqoduslikult erivärvilised (valged või helekollased, välimised perigoonile-

hed aga hele-punakaslillaka varjundiga). Veidi hiljem õitseb valgete tähe_
kujuliste õitega madal T. bifloriformls Vved. Mai keskel õitsevad: T. tarda
Stapf (ühest sibulast võib areneda kuni viis tähekujulist õit; õied välimisel
pinnal rohelised, sisemisel valged helekollase aIusega), suurte säravpunaste

õitega T. praestans Hoog, oranžpūnaste õitega T' Greigii Reg. ja helepu_
naste õitega T. Fosterana Īrv.

6'
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triibus Scįįįeae Reichenb. Consp.65, l82B; Engl. in Engl. ei Prantl,

:

Pflatrzeniam'2 (5) : 63. l8s8.

Lehed juurmised. Õied kandeiehįede kaeti,
las, mõnikord aga kandelehed puuduvad. Peiigoonilehed vabad või liitunud.
Sibul kbosneb kilelatest alalehtedest.

l0.

perekond

siniliilia (stsilla)
Sp. PĮ. 308. l753.

-'ScįįįaI

L.

Võrdlemisi madala kasvuga mitmeaastased rohtjad varakevadised sibuļtaimed. Sibul hästi arenenud. Vars püstine, lehistumata. Lehti 2-10,
juurmised, rihmjad, piklikud, piklikmunajad, lineaalsed kuni lailineaalsed,
pikkade tuppedega. Õisik
- kobar või sarikas, vähese- või rohkeõieline;
ühel taimel l-4 õisikuvarba, igas õisikus l-20 õit; õied kandelehtedega
või ilma. Perigoon kuueosaline, kellukjas, vaba või alusel kokku kasvanud,
helesinine või sinine, harvemini roosa' punane' violetne või peaaegu valge.
Perigoonilehed enamasti lineaalsed. Tolmukaid kuus, perigoonilehtede alusega kokku kasvanud, perigoonist lühemad, rippuvate mustjassiniste tolmukottide j a lamedate niitidega. Sigimik kolmepesaline, tömbilt,kolmekan_
diline, väheste seemnealgmetega. Emakakael niitjas, lõhestumata,'emakasuue tömp. Vili
- kupar, kerajas kuni tömbiļt kolmekandiline, lõhispesane.
Seemned mustad, kerajad või piklikud, vahel nürikandiļised, ühe_ või ļ<ahe_
kaupa pesas.
Perekonda kuulub ligi 100 liiki, mis esinevad peamiselt Vana Maailma
parasvöötmes, üks sektsioon arvukalt ka troopilises ja Lõuna_Aafrikas.
Euroopas kasvavad siniliiliad peamiselt lõunapoolsetel aladel; Kesk-Euroo_
pas esineb peaaegu eranditult perekonna tüüpliik S.' bifolia L., S' non.
scrņta (L.) Hoffmannsegg et Link on põhjas levinud Hollandi ja Friisi
sa

arteni.

Siniliiliad on ilusate õitega meeldivad varakevadised (on ka sügisel
õitsevaid liike) lilled; neid kasvatatakse hulgaliselt aedades, parkides, aga
ajatatakse ka toas. Nõukogude Liidus on l!7 liiki, dekoratiivsemad nende
hulgas on suureõieline S. Rosenįį K. Koch ja Kesk-Aasiast pärinev S. Raealskįana Reg. Tuntumad on S. sįbįrįca Haw. ja S. bifoĮia L. (põhilised Eestis
kasvatatavad liigid); nad ei vaja erilist hoolitsust ning metsistuvad ja
naturaliseeruvad kergesti.

l.

_

Juurmisi lehti tavaliselt kaks. Õieraod õitest pikemad, õied püstised'
Õite kandelehed puuduvad
l. Kahelehine siniliilia ScįtĮa bifoĮia L,,

-

Juurmisi lehti 2*4. Õier39{ o1te pikkused või neist lühemad; õied longus' rippuvad' Õite t<anaeteļeĻx|Īii,l'r,.,,iilia
Scįįla sįbįr|įca Haw.

-

A l'

KaĖelehine siniliilia
ScįĮįa bifoĮia, L.Sp.Pl.309. l753; Led'
Fl. Ross. 4 : 156. 1853; Schmalh.- o"rr. Cp. z ĪoNrr. Pocc. 2 : 499.1897; Asch.
ja

l

ScįĮĮa (skiĮĮa) (kr. k.)

-Roomas.

2 bifoĮia (lad. k') _

_

ravimtaime Urginea marįtįma Bak. nimi Vana-Kreekas

kahelehine
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et Graebn. Šynops. 3 : 22?,.1905; Vįlb' Eesti taim. ed. z. 6o. 1926; Grossh.
in Fl. URSS 4 : 373.1935; Suess. in Hegi, illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 311.
1939; Bordz. in <D.rr. yPcP 3 : 206. 1950; Pēters. in Latv. tl. l : 375. 1953;
Ribok. in Liet. fl.2:535. l963. - lIpo.necxa ÄByJII'IcTHaf. (l06. joon., a)
Į. Rohtjas sibultaim'ümara õrna varrega, 10-25 (45) cm kõrgune.
Igast sibulast kasvab tavaliselt üksainus vars. Sibuļ munajas või peaaegu
kerajas, 2-3 cm läbimõõdus, ümbritsetud tumehallide, sisemisel pinnal
roosakate kattesoomustega. Juurmisi ļehti kaks (väga harva kolm), lineaalsed, lailineaalsed või lineaalsüstjad, renjad, ereroheļised, iipus tömbid,
tanujad, 0,5-l,2 cm laiaģ, veidi Yarreümbrised. Õisik - mitrneõieline
t2-5 (l0)] kobar, õieraod võrdlemisi pikad (0,7-1,7 cm) püstised, õitest
pikemad; kandelehed puuduvad või on rudimentaarsed. Õied heledamalt ja
eredamalt sinised (sügavalt taevassinised) kui järgmisel liigil, harvemini
valkjad; perigoonilehed laiuvad, piklikud, 6-9 mm pikad, süstjad, tömbilt
teravate tipmetega. Tolmukad umbes perigooni pikkused, tolmukaniidid
aļusel peenemad, tolmukotįd sinised. Kupar kerajas, v-l0 mm pikk, nürilt
kolmekandiline. Seemned keskmise|t2-2,5 mm pikad, nende aļusel hiiļumi
juures suur heledaväryiline lise (mürmekohoorne liik).
Õitseb aprillis, mais.
Eestis harva aedades kasvatatav ilutaim.
Üldlevik. Liigi looduslik areaal hõlmab Nõukogude Liidus Dnepri jõe
piirkonna, Krimmi ja Musta mere ranniku, väljaspool Nõukogude Liitu
Kesk,Euroopa, Karpaadid, Balkanimaad, Vahemeremaad ja Väike_Aasia.
Kasvab eelmägedes, mägirajoonides ja lehtmetsades. Euroopas 1aialt kultiveeritav paljude vormide ja sortidena. Saksa DV-s looduskaitse all.
Majanduslik tähtsus. Kohati kasvatatav aia-iļutaim. Sibula kattesoo_
rnused sisaldavad alkaloidi stsillitsiini, parkhapet jm. Sibulad kutsuvad
esiļe oksendamise, ärritades maotalitlust, j.a mõjuvad ka neerutalitlusele.

Sciįļa sįbįrįca l Haw. in Andrews, Bot. Ęep.
Harilik, siniliilia
6. t. 365. 1804; Asch. et Graebn. Synops. 3 :.230. 1905; Vilb. Eesti taim. ed. 2.
66' l925; Grossh. in Fļ. URSS 4 :376.l935; Suess. in Hegi, Illustr. F'l. Mitt.'
Eur. ed. 2.2 : 310. 1939; Bordz' in on' yPcP 3 : 210' 1950; Ribok' in Liet'
fl.2:535. 1963. - S. cernua Delar. in Red. Liliac.5: t.29B. l8l0; Led. Fļ.
Ross. 4 : 157. 1853; Schmalh. On. Cp. s IOxu. Pocc. 2 : 499. 1897. - flpoJrecKa cn6zpcrar. (106. joon., b)
9į. Rohtjas sibultaim, (7) l0-20 (25) cm kõrgune. Vars kandiline või
lapik (ühelt küljelt-lame, teiselt kumer). Sibul l-3 cm läbimõõdus' muna_
jas, ümbritsetud violetjas-tumehallide või pruunide kattesoomustega. Lehti
2-4, lineaalsed kuni lailineaalsed, 0,5-l,5 cm laiad, varrega ühepikkused
(või sellest lühemad või pikemad), tipus teritunud, tanujad. į]hest sibulast
kasvab l-4 õisikuvarba, igaühel l-4 õit rippuvatel õieraagudel. Perigoon
peaaegu kellukjas, täisõitsengu ajal tähijalt laiuv, sügav- kuni eresinine
(har,vemini roosakaspunane või lumivalge). Perigoonilehed 0,9-l,3 cm

A 2.

t sįbįrįca
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(lad. k.)

_

siberi, Siberįs kasvav

a
Ļ

u

s

l06. joon. Kahelehine siniliilia (SeiĮĮa bĮfoĮia): a * ģitsev taim; hariļik siniliilia
sibĮrĮca\: b _ õitsev taim. (orig.)

(ScĮĮĮa

pikad, piklikud või pikliklineaalsed, tömbid. Toimukad 2 korda või i/3 võrra
perigoonist lühemad, tolmukotid sinised. Ķupar peaaegu kerajas.
Õitseb aprillis, mais.
Eestis võrdlemisi harilik kevadine aia-ilutaim, mis mõnikord metsistub
ja naturaliseerub.
Üldlevik. Liigi kodumaaks on Nõukogude Liidu Euroopa-osa lõuna_
piirkonnad (kuni Uraalini), Ķrimm ja Ķaukaasia, Kesk- ja Lõuna-Eufoopa'
Balkani poolsaar ning Väike- ja Ees_Aasia.
Majanduslik tähtsus. Väga talvekindel varakevadine ilutaim, mis sibulate ja seemnete abi1 kiiresti paljuneb. Vajab teistest liikidest vähem hooldamist._Kasvatatakse ka liigi valgeõielist.vormi. Hea meetaim.

Peale 'ülalkirjeldatud liikide kasvatatakse Eestis mõnes kohas veel
hispaania siniliiliat'fS.'hispanica Mill., Endųmion hispanicus (Mill.)
chouardl, longus siniliiliat ,fs. non-scripta (L.) Hoffmannsegg et Link,
S. nuįans Smith, Endgmion non-scripĮu.S (L.) Garcke] ja mitmeõielist siniliiliat (S. amoena L.).
Viimasel ajal on Eestis hakatud aedades kasvatama siniliiliatele sarnaseid hionodoksasid (Chionodox,at Boiss.), mis pärinevad Väike_Aasia ja
Kreeta saare mägedest (kokku 5 liiki). Meie aedades levinuim liik on sinine
hionodol<sa (Ch. LuciĮiae Boiss.), mis õitseb väga kaunilt (tähekujulised
õied) ja rikkalikult ning on külmakindel. Liigil on aretatud mitmeid,aedvorme. Ka esineb meil Ch. LucįĮ.įae ja ScilĮa bifoĮia värd (ChionoscilĮa).
l1. perekond lirinupiim

-

Sp. Pl. 306.

ornįthogaĮum2 L'
1753.

Väikesed kuni keskmise suurusega mitmeaastased rohtjad sibultaimed,
tütarsibulatega või ilma nendeta. Lehed julrrmised, lihakad, lineaalsed, pikkade tuppedega, paljad või ripsmelised, sageli valkja keskrooga, õitsemis_
ajal vahel närtsinud. Õisil<
püstine kobar, suurte õitega ja pikkade õieraagudega, yõi ebasarikas -(siis on alumised õied pikemate raagudega);
õied kilejate kandelehtede kaenlas. Perigoonilehed vabad, õitsemisajal
enam-vähem laiuvad, valged, nende välimine pind ühe rohelise või kollaka
(harva täiesti valge) keskroo ja paljude kõrvalroodudega; sisemised peri_
goonilehed sageli väiksemad ja paljude ebaselgete roodudega. Toļmukad
perigooni alusel üļ<steisega ja perigooni alusega kokku kasvanud, lamedad,
kroonlehtede sarnased,'ülaosas sageli kahe hambaga või ahenenud ja ilma
hammasteta; tolmukotid kinnituvad selgmiselt, Sigimik mitmepesaline,
seemnealg*neid igas.pesas vähe kuni palju. Emakakael niitjas, tömbi kolm_
1 Kreekakeelsetest sõnades! chįon

duslikult õitseb sulalumes.

2

Kreekakeelsetest sõnadest ornįs

Taįmenimi Dioskorįdesel
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_

lumi, doxa

_

hiilgus, seega lumehiilgus; loo.

lind, gaĮa

_

piim; õite valge värvuse järgi.

hurkse suudmega. Vili -- kupar, nüĻiit koimei<andiline, įiivuliste (või tiivu_
tute) roietega. Seemned mustad, lamedad või peaaegu neerjad.
Perekonda kuulub ligi 100 liiki, mis on levinud Euroopas, Aafrikas
(stepi- ja poolkõrbealadel) ning Aasias. Nõukogude Liiduš esineb 24 liiki,
millest Eestis kasvatatakse aedades kaht liiki. Perekonna tüüpliik on
o. umbellaįum L.
Paljusid linnupiimaliike kasvatatakse Kesk-Euroopas ilu- ja ravimtaimedena ning nende spontaansus seal on kaheldav.
l. Õied püstiseid. Perigoon 3--4 cm lai. Õieraocl erineva pikkusega, püstisedl pärast õitsemist rõhtsalt laiuvad; õisik
ebasarikas. Tolmukanii_
did lineaalnaaskeljad. Lehed kitsaslineaalsed,- mõnikord koltuvad õitse-

misajal

_

l.

Sarik-linnupiim

-

ornithogatum umbeļĮatum L.

Õied longus. Perigoon 5-6 cm lai. Kõik õieraod ühepikkused; õisik _
kobar. Tolmukaniidid laiad, kroonlehtede sarnased, kolm seesmist ülaosas suurte hammastega. Lehed lineaalsed, säilivad õitsemisajal
2. Longus linnupiim
ornįthogaĮum nutans L.

-

A l.

Sarik_linnupiim
ornithogaĮum umbeįĮaįumI L. Sp' Pl. 307.
Fļ. Ross. 4 : l59.- 1853; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curl. l45. 1882;
Schmalh. <Dn, Cp. u Įoxu. Pocc. 2 : 500. lB97; Asch. et Graebn, Synops. 3 :
245. l905; ķrasch. in Fl. URSS 4:38l. l935; Suess. inHegi, Ilļustr. Fļ.Mitt._
Eur. ed. 2.2:316.l939; Bordz. in on. yPcP 3 :2|5.l950; Pēters. in Latv'
fl. l : 376. 1953; Ribok. in Liet. fl. 2 : 536' 1963.
- flrnųeu.neųHļ.IK 3oHTLIų_
nuri. (107. joon., a)
E. Taime kõigus l5-30 (35) cm. Sibul valge, (0,8) l-3 cm läbimõõ_
dus, pirnjas, kerajas või munajas, kilejate kattesoomustega, sageli paljude
väikeste tütarsibulaiega. Lehti 3-6, juurmised, kitsaslineaalsed, renjad,
l-6 mm laiad, tavaliseļt varrest pikemad, tõusvad, tömbi tipuga, mõnikord
pealmisel pinnal valge keskrooga. Õisik
paljuõieline püstine ebasarikas;
alrimised õieraod pikad (3-5 cm), pärast- õitsemist peaaegu rõhisalt eemalehoiduvad, tunduvalt pikemad kui kitsad kilejad kandelehed. perigoon
tähtjas, valge, selle leĻed pikliklineaalsed või piklikult äraspidimunajad,
l-2,2 cm pikad ja 2-5 mm laiad, nende välimisel pinnal lai roheline triip.
Tolmukad perigoonist kuni 2 korda lühemad, lineaalnaaskeljad. Ķupar pik_
likmunajas või tõlvjas, 6-kandiline.
Õitseb mais, juunis.
Eestis kohati (Rakvere, Tartu, Võru, Viljandi, Haapsalu ja Kingissepa
rajoon) kasvatatav aia-ilutaim, mis vahel metsistub.
Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud loodusļikult Euroopa-osas KeskDnepri valdkonnas. Väljaspool Nõukogude Liitu Lõuna_, Kesk- ja atlantilises EuroopaŠ (põhjas üksikleidudena Taanis ja Skandinaavias), -Ees_
*Aasias, Balkani poolsaarel, Vahemeremaade lääneosas, Põhja_Aafrikas.
1753; Led.

t

umbeļ'laturn (lad. k.)

15 ENSV lloora IX

_

sarikjas; õisiku järgi.
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D

a

l07. joon. Sarik-linnupiim (ornĮthogaĮum umbeĮlatum): a _ õitsev taim (orig.) ; longus
linnupiim (ornithogaĮum nutans): b _ lehed ja õļsik.

Et liiki on varem laiaidaseit kasvatatuci iiutaimena, siis leidub teda
paljudes maades (näit. Skandinaavias, Ingļismaal) metsistunult ja naiura_
liseerunult parkides, metsades ja niitudel. USA-s esineb adventiivsena ja
metsistunult. Kasvab ka umbrohuna põldudel.

A 2. Longus linnupiim ornithogaĮurrt. nutans r L. Sp. Pl. 308. l753;
schmalh. <D.n. cp. z Ioxs. -Pocc.2:499. 1897; Asch. et Graebn. synops.
3:25|.l905; Vilb. Eesti taim. ed.2. 66. l925; Krasch. in Fļ. URSS 4 : 393.
1935; Suess. in Hegi, Illusįr. Fl' Mitt.-Eur. ed.2.2:3lB. 1939; Bordz. in
Qn. VPCP 3 : 220. 1950. _ MgogaĮum nutans .(L.) Link, Handb. l : 164.
lB29; Led. Fl. Ross. 4 : l6l. lB53.
- flrrųeuJleųįIHJ( noHzxrrrr.rü. (l07.
joon., b)
9ļ. Püstise varrega 30-40 cm kõrgune rohttaim. Sibul umbes 3,5
cm
läbimQõdus, munajas, arvukate tütarsibulatega. Lehti 3-6, juurmised, nõr_
-gad, pikarootsulised, pisut renjad, laisüstjad, 0,4-l,9 cm laiad, õitsemis_
ajal säilivad, niisama pikad kui vars või veidi pikemad, hallrohelised.
Õisik
- hõre, peaaegu ühekülgne (eriti pärast õitsemist) kobar 4-l2 (15)
õiega. Õied suured, kellukjad, algul ülespoole suunatud, hiljem longus;
kandelehed piklikud, 3-5 mm laiad ja 2,5-3,5 cm pikad, kilejad, tömbitĪpulised.. Perigoonilehed 4 B mm laiad ja 2,0-2,7 cm pikad, nii sisemised
kui välimised tömbitipųlised, valged, välimisel pinnal roheline kesktriip.
Tolmukaniidid laiad, kroonlehtede taolised, välimised tipul tömbid või kahe
lühikese hambaga, sisemised kahe suuie hambaga, mille vahel on tolmuka_
pea. Emakakael 5 mm pikkune, sigimik sellest veidi lühem' Kupar laimuna_
jas. Seemned suured, auklikud.
Õitseb mais, juunis.
Eestis eelmisest liigist tunduvalt harvemini kasvatatav aia-ilutaim.
Üldlevik. Longus linnupiima kodumaaks on Nõukogude Liidu Euroopa_
osa Kesk-Dnepri valdkond, Ees_Aasia, Vahemeremaade lääneosa, LõunaEur_gopa. Mujal Euroopas on see liik levinud arates 17. sajandist; praegu
parkides, metsades ja niitudel väga laialdaselt metsistunud ja natuialisū_
runud, seepärast pole võimalik ta looduslikku areaali täpselt määrata. I(a
Põhja_Ameerikas esineb metsistunult. Kohati kasvab umįrohuna põlcludel.
Levib mürmekohoorseI,t
12' perekond hüatsint

-

Sp. Pl. 316.

Hųacinth,us2 L.
1753.

Keskmise kõrgusega mitmeaastased sibulaga rohttaimed. Sibul kooniline, munajas või laikooniline, ümbritsetud õhukeste kilejate kattesoomustega. Lehti varrel arvukalt, veidi lihakad, varreümbrised, õisiku tipuni ulatuvad või lühemad. Õied hõreda kobarana kandelehtede kaenlas asuvatel

t

nutans (lad. k.)

2 Homerose
l5*

_

longus; rippuvate õite järgi.

eepose kangelase Hyakinthose järgi, kelle verel.ilgast kasvanud õis.
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jämerrenud
lįķiķestei õieräāguciei. Ėerigoon iehterjas, į<uueosaline, aluseļ
või
ühepikkune
putkeosaga
ja įutr.er,. kokkuīasvanud;įerigooni vaba osa
peri'
ļeliest pikem. Tolmukad lühikeste laiade niitideg.a, vabad, kinnituvad

gooni putke külge allpool perigooni keskkohta; tolmukotid piklikud, kollaigas peS9S
sed. Emakakael lühike, ..äku.ūr. tömp. Sigimik kolmepesalirie,
lapik)
(veidi
kolmekandiline
6_8 seemnealget. Vili - lihakas, kerajas või
mustjas-punakupar. Seemnū ümmargused,'Suure valge pehme arilliga,
pruunid.
Perekonda kuulub ligi 30 liiki Vahemeremaades ja Ees-Aasias. Nõuko_
gude Liidus kasvab kultuįris neli ļiiki, neist Eestis'üks liik aedades, kasvuhoonetes ja haljasaladel.
' nsmaķordselt toodi hüatsindisibulaid Euroopasse 1543. aastal. Juba
pal_
l57O_ndail aastail kasvatati hüatsinte Hollandis, kust neid ka praegu
eksporditakse.
maadesse
jude sortide ja vormidena mitmetesse
Perekonna tüüpliik cjn H. orįentaļįs L'

Harilik hüatsint - HųacinĮhus orienįalįsI L' Sp. Pl. 3I7. |753;
Schmalh. o.r. cp. u loxu. Poci. 2 : 498. 1897; Asch. et Graebn' Synops.
B:260. l9O5; Vitb. Eesti taim. ed.2.66. 1925; Los. in Fl. URSS 4:407.
1963' -1935; Bordz. in <Dn. yPCP 3 : 225' 1950; Ribok' in Liet' fl' 2 : 538'
, lnarļugr socņoqĪįltft. (l08. joon.)
9Į. Rohtjas sibultaim, 20-35 (40) cm kõrgune. Sibul suur, kuni B pm
läbimõõdus. Lehii 6-8, läikivad, renjad, tõmbi tipuga, veidi ļihakad, 0,5_
2 cm laiad, varre pikkused või lühemad, varreümbrised. Vars ruljas,0,3_
õle_
6 mm.läbimõõdus, lõpeb hõred a2-|5'õie1ise kobaraga. Õied lühikestel
õied
alumised
eemalehoiduvad;
raagudel, püstised, äi.ikrurruušt rõhtsalt
tagāsi kįändunud. Perigoon putkjas-lehterjas, vaikjas, puhasvalge, lilla_
kaĮsinine, Īoosa' kollanā või įunane, tugeva meeldiva lõhnaga, alumises
pSaS peaaegu pooleni kokku kasvanud, lihakas, 2,3'2'5 cm pikk; õite kandelehįd uuit 1uo või värvunud. Ķupar lihakas, ümmargune, tömbilt kolme-

A l'

kandiline.
Õitseb mais.
Eēstis kasvatatakse aedades ja ajatatava ilutaimena paljude sortide
ja vormidena, eriti,laiaļdaselt viimasel aastakümnel'
Üldlevik' Liigi kodumaaks on Süüria' Mesopotaamia' Kreeka ja VäikeAasia mägialad. Nõukogude Liidus kasvatatakse hüatsinte kesk- ja põhja_
rajoonides kasvuhooneiš, Krimmis ja Kaukaasias aga avamaal. Mujal
Euroopas, eriti Hollandis, kasvatatakse hüatsinte kultuuris.
tvtajanduslik tähtsus. Tänini on sellel meeldivalõhnaļisel ilutaimel aretatud juba üle 1000 sordi, mis jagunevad varajase, hilise ja keskmise õįtse'
misajäga sortideks. Ka õite värvus on väga varieeruv - puhasvalgest tumeļillani, helekollasest purpurpunaseni.

t
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orįentąļįs (lad. k.)

_

ida, idamaine.

Į08. joon. Hariļik hüątqint \Hgacinthus orientaĮis): õitsev ļaim. (orig.)

l3.

p.erekond kobarhüatsiņt

-

Gard. Dįct. Abridg. ed.

Muscarį

' Milļ.

1754.

Väikesed kuni ļ<eskmise suurusega fnitmeaastased püstise varrega paljad sibultaimed. Lehti rohkearvuliselt, juurrrrised, lamedad või renjad, linetipmine tihe kobar. Õied väikesed, lühiraolised, lõhnavad
aalsed. Õlsik
või peaaegu lõhnata, tumesinised kuni violetsed (harva valged), rippuvad
või longus, üļemised tavaliselt viljatud. Õite kandelehed puuduvad või on
väga Väikesed. Perigoon väike, kokku kasvanud, tünnikujuline, varisev,
neeļu kohal kokku tõmbunud, servis kuue ļühikese hambakesega. Tolmukaid
kuus, ļühikeste niitidega, allosas üksteisega ja perigooni alusega kokku
kasvanud, perigoonisisesed. Emakakael niitjas; erhakasuue peajas kuni 3kupar, lõhispesane, teravalt kolmekandiline (peaaegu
hõļmaline. Vili
tiivuline), seemneid igas pesas üks või kaks. Seemned äraspidimunajad
kuni peaaegu kerajad, vahel lisemega.
Perekonda kuulub ligi 50 liiki, āis esinevad Vahemeremaades ja EesAasias' Nõukogude Liidus kasvab l8 liiki, neist Eestis aedades põhiliseli
kaks liiki. Euroopas (eriti Saksa DV-s) kųuluvad mõned liigid looduskaitse

"'''r"."uonna tüüpliik on M. boįraoides (L.) Mill.

Herbaareksemplare on raske määrata, sest liikide erinevused perigooni
värvuses ja vormis ning lehtede kujus ei tule neil esile. Samuti pole võimalik kuivanud eksemplaridel liiki määrata lõhna järgi. Seetõttu on perekond
süstemaatika suhtes vähe läbi töötatud ning sageli ei saa kogutud materjalis liike identifitseerida.

l.

Lehti 3-6, kitsaslineaalsed, lihakad, peaaegu ruljad, ülemisel pinnal
renjad, hiljem kaarjalt tagasi käändunud, umbes varre pikkused. oied
lillakassinised
Muscarį negĮectum Guss. ex Ten'

-

Lehti kaks või kolm, lineaalsed, ļaįlineaalsed, lairenjad või peaaegu
lamedad, püstised, varre pikkused, veidi varrest lühemad või pikemad.
Õied taevassinised

2' Harilik

kobarhüatsint

-

Muscarį botrųoides (L.) Mill,

A l.

Lõhnav kobarhüatsint
Muscarį neglectum 2 Guss. ex Ten. Fl.
154.
Neap. Syll. App.5 : 13. 1842.
- M. racemosum auct.; Led. Fl. Ross.4 :
1853; Schmalh. <D"n. Cp. n IOxu. Pocc. 2 : 496. 1897; Asch. et Graebn.
Synops, 3:270. 1905; Vilb. Eesti taim. ed.2.67.1925; Los. in Fl. URSS
4:417. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl..Mitt.-Eur. ed.2.2:322. 1939;
Bordz. in tD.rr. yPCP 3:23l. 1950; Pēters. in Latv. fl. 1 :378. 1953; Ribok.
in Liet. Ī|. 2 :539. 1963.
- Mycxapu HņaMeqenHltft, ra4rcuHž .rryx KLIcTesuĀHltft, irņuuruHuft rĮaĪļIļHT KHcTeBHĀHbĪü. (l09. joon., a)

l

z
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negĮecturrl (lad. k.)

_

_

muskus; muskuseļõhnaliste õite järgi.
tähelePandamaįu, unustu$se jäetud'

Araabia k. muskarįnį, kr. k. moschos

b

a

l09. joon. Lõhnav kobarhüatsint (Muscari negĮectum): a - õitsev taim; lrarilik kobarõiiseū taim. (orig.)
hüatsint (Muscari botrųoides): b

-

9ļ' Püstise vafrega 10-20 (35) cm kõrgune rohttaim. Sibul munajas,
kuni2 cm läbimõõdus, punakaspruunide kattesoomustega' Lehti 3-6, juurmised, kitsaslineaalsed, ülaosas kaarjad, l-5 mm laiad ja B_25 (35) cm
pikad, tipust aluse suunas pidevalt ahenevad, iömbivõitu, veidi'tanuja
tipuga, renjad, varrest tavaliselt lühemad. Õisik 2-3,5 cm pikk, tihe, õitsemisaja algul piklikmunajas rohkeõieline kobar; õisikuvarb (l0) l3-20 cm
pikk. Peiigoon kokku kasvanud, keiajas-ovaalne, ere-, tume- kuni' lillakassinine, valge hambulise servisega; alusel veidi rohekas. Õied lõhnavad
(ploomi lõhna meenutavalt), ülemised õied steriilsed, peaaegu raotud, vil-

iuĻatel õitel 2-5 mm pikkune õieraag. Õite kandelehed väga väikesed, kilejad. Alumised õied rippuvad, ülemised püstised, heledamad ja väiksemad.
Kupar 5-7 mm pikk, peaaegu ümarate laiade tömpide poolmetega, allosas
aheņenud. Seemned mustad, nõrgalt kurrulised, |,5-2 mm pikad,
"Õitseb aprillis, mais (veidi varem kui järgmine liik). Eestis kohati aiailutaimena ļ<asvatatav
,Üldlevik. Looduslikuli esineb liik Nõukogude Liidu Euroopa_osas Kesk_
Dnepri ja Alam-Doni valdkonnas, I(rimmis ja Kaukaasias; väljaspool Nciu_
kogude Liitu Lõuna- ja Kesk-EuroopaS, Vahemeremaades, Ees_Aasias, Põhja-Ameerikas. Kasvab stepinõlvadel, küngastel, põldudel ja niitudel. Tõenäoliseli on -ta mõnel pool Euroopas naturaliseerunud (vaīem ilutaimena
kultuuris kāsvatatud),. Saksa DV-s ļooduskaitse all.

2. Harilik kobarhüatsint - Muscarį botrgoides' (L.) Mill. Gard.
Dict.^ed. B. n" l. 1768; Led. Fl. Ross.4: 155. 1853; Schmalh. O;r. Cp.u
IONn. Pocc. 2 : 496. lB97; Asch. et Graebn. Synops. 3 :272.1905; Vilb. Eesti
taim. ed.2.67. 1925; Los. in Fl. URSS 4:419.1935; Suess. in Hegi, Illustr.
Fl. jviitt._Eur. ed. 2' 2 : 323' 1939; Bordz. in @n' yPCP 3 : 233. 1950; Pēters. in Latv. fl. l:379.1953; Ribok. in Liet. Ī1.2:540' l963.
Hųacinthus
botrgoides L. Sp. Pl. 3l8. 1753.
Mycrapņ lpo3ĀeBlrĀHuž,- raįrcuuü .rryx
rpo3ĀeBlįĀHuli, ItrIbIuLtHķIfi ruaqugr rpo3ĀeBLIĀHuü. (l09. joon., b)
9Į Püstise varrega (l3) l5-30 (37) cm kõrgune rohttaim.'Sibul munajas, 0,8-2,5 cm läbimõõdus. Lehti kaks või kolm, veidi lihakad, sinakasrohelised, alusel ahenevad, tömbi tipuga, renjad, püstised, lineaalsed, (9)
10-35 cm pikad ja 0,3-l,l cm laiad, ulatuvad õisikuni või on varre pilikused või pikemad. Õisik
lühike kobar, 20-30 õiega, ruljas või kerajasmunajas, hiljem piklik; õisikuvarbu kaks või kolm, l3-40 cm pikad. Õieraod
lühemad kui perigoon või sellega ühepikkused (2-4 mm). Õite kandelehed
väga väikesed, kilejad. Õied lõhnata, taevassinised (veidi lillaka varjundiga), harva valged, tagasi käändunud; perigoon kokku kasvanud, kerajas
või tünjas, valge hambulise servisega. Viljuvad õied umbes 4 mm pikad,
peaaegu kerajad, steriilsed õied väiksemad. Kupar äraspidimunajas. Seem_
ned tihedalt kurrulised, umbes 2 mm pikad.
Õitseb aprilli lõpul, mais.
'
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Kreękakęelsetęst qõnadęs1 botrgs

_

kgbar, oįdos

_

kuju; kobaņõisiku järgi.

Eestis laialdaselt levinud kevadine aia-ilutaim, palju sagedamini kui
eelmine liik.
Üldlevik.'Liigi kodumaaks on Kesk_ ja Lõuna-Eufoopa' Väike_Aasia ja
Ida-Kaukaasia; kasvab mäenõlvadel, meĮsalagendikel ja kuivadel niitudel.
Põhja pool Euroopas on enamasti metsistunud ja naturaļiseerunud, samuti
Põhja_Ameerikas.

Eestis on aedades levinud ka liigi valgeõieline teisend vat| candįdum

Voss.

Vähemal määral kasvatatakse meil ka kerajat kobarhüats itnti [M. comosum (L.) Mill.], mis pärineb Kesk_ ja Lõuna-Euroopast, Põhja-Aafrikast
ja Ees-Aasiast.

5. alamsugukond Asparagoideae Vent. Tab. 2 : l4l. lTgg; Engl. in
Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 2 (5) : 19. IBBB; Asch. et Graebn. Synops.
3 : 2. l905.
- Risoom roomav või lühike, lihtne, harunev või kõverdunud.
Maapealne vars pikk, lehištunud. Õied väikesed, lehekaenļais või tipmiselt,
üksikult või kobarana; perigoon alusel enamasti kokku kasvanud. Tolmukaid kuus või kolm, enamasti vabad, mõnikord üksteisega kokku kaļvanud.
Vili - mari. Seemneid vähe. Mõnel liigil esinevad fülloklaadid.
7. triibus Asparageae.
- Vars püsiine, rikkal]kult harunev, väikeste
soomusjaie lehekestega, nende kaenlas nõeljad või lehetaolised harunenud
fülloklaadid. oied väikesed; perigoonilehed ühesugused'

,

14. perekond aspar

-

Asparagust L.

Sp. Pl. 3l3. ļ753.

Mitmeaastased rohttaimed või poolpõõsad paljude juurevõsudega ja
lühikese lihaka risoomiga, mis on kaetud spiraalselt asetsevate soomustega.
Maapinnal haruneb risoom rikkalikult; paljudel liikidel lähevad harud üle
õitsevateks roomavateļ<s varteks. Varreharudel rootsutute taandarenenud
kilejate soomusjate lehtede kaenlas asetsevad arvukateks kimpudeks koondunud väikesed soomusjad, asteljad, lineaalsed, nõeljad või naaskeljad
kladoodid ehk fülloklaadid; vaĻel esinevad ka üksikud lehetaoliseks arenenud oksad (alamperekond MgrsiphgĮLum) ja nende kõrval üksikutel haru.
del õied, sarik- või kobarõisikud. Õied enamasti kahe- või mõnekaupa Soo_
musjate lehtede kaenlas, liigestunud õieraagudega; taimed tavaliselt kahe_
kojalised. Õied väikesed, vähe värvunud. Isasõites sigimik viljatu, emas_
õites tolmukad kängunud. .Perigoon kuueleheline; perigoonileūed niitjad,
varakult varisevad. Tolmukaid kuus, alusel perigooniga kokku kasvanud,
niitjate või naaskeljate filamentidega. Sigimik kolmepesaline, emakakael
lühike, kolme laiuva suudmega. Vili
väheseseemneline (igas pesas üks
- Seemned
või kaks seemet) kerajas punane mari.
kerajad, kurrulise musta
kestaga.

I

asparagos

Theophrastoseļ,

(kr. k.)

_

aspar, spargel (sõnast sprrgl,o

_

võsu); taimenimi

na

Perekonda kuulub umbes 300 liiki, enamasti kõik kseroĪüüdid, mis kasvavad kuivades regioonides, eriii Ķapimaal' ja Vahemeremaade idaosas.
Mitu ļiiki on rippuvate või ronivartega; need on tubades armastatud ilutaimed, näit. A. pĮumosus Bak., A. Sprengerį Reg., A' medeoįoides Thunb. ja
A. scandens Thunb.' mis pärinevad Lõuna-Aafrikast. Nõukogude Liidus esinels 24 ļiiki, neist Eestis üļ<s liik aedades ja ka spontaanseļt, peale selle mitmeid ļiike toa- ja kasvuhoonetaimedena. Perekonna tüüpliik on A. officinalįs L.

l, Harilik aspar - Asparagus officinatįsl L. Sp. Pl. 3l3. l753, s. str.;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 182. lB52; Led. Fl.
Ross. 4:196. ļ853;Schmalh. o.,r. Cp. n IoxH. Pocc.2 :47B. 1897 Asch. et
Graebn. Synops. 3 : 294. 1905; Iljin in Fl. URSS 4 : 439. 1935; Suess. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.2:327.1939; Bordz. in O.rr. ypCP 3:245.
1950; Pēters in Latv. fl. l : 3B0. ļ953; Ribok. in Liet. Ī1.2 :54l' 1963.
Cnapxa JIeKapcTBeHHafl.
A' altįlįs Asch. Fļ, Prov. Brand. 1 : 730. l864.
(110. joon., a, b)
ų. Rohttaim, mis looduslikult kasvab 60-l40 cm kõrguseks, kuliuuris
aga kuni l50 cm kõrguseks ja isegi üle selle. Vars püstine, tugevasti harunev, puitunud; varreharud lähtuvad alatį teravnurga all, kannavad l'54 cm pikkustel harukestel 3-6-kaupa kimpudes 0,8-l,B cm pikkusi kladoode
(mitte lehii). "Lehed sdomusjad, kolmnurksed, väga väikesed, rootsutud,
valkjad, varrele ligistunud või viltu üles suunatud. Õied ühesugulised, valged, 0,5-l,2 cm pikkustel lülistunud raagudel, üksikult või kahekaupa; taimed kahe- või kolmekojalised. Perigoon piklike tipmetega. Isasõied lehterjad, valkjad kuni pruunikaskoļlased, 4-7 mm pikad. Tolmukad perigoonist
lühemad, piklike, peaaegu tolmukaniitide pikkuste tolmukottidega. Emasõied isasõitest peaaegu 2 korda väiksemad. Mari hernesuurune' 5-8 mm
läbimõõdus, kerajas, oranž- kuni tellispunane. Seemned mustad, 3-4 mm
läbimõõdus, kurrulis=vöödilised.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis kasvatatakse aias ilutaimena; metsistub. Terriiooriumi 1ääneosas esineb saartel ja rannikul Īooduslikult (l1l. joon.).
Üldlevik. Hariliku aspari areaa| hõlmab Nõukogude Liidu Euroopaosa (välja arvatud põhjarajoonid), Kaukaasiat ja Lääne-Siberit. Väljaspool
Nõukogude Liitu esineb liik Kesk-, atlantilises ja Lõuna-Euroopas, EesAasias, Põhja-Aafrikas, eriti Vahemeremaades; kasvab liiva- ja kliburannikuil. Põhja-Ameerikas metsistunud. Leidub ka Taanis, Lõuna-Rootsis ja
Lõuna-Norras. Arvatakse' et Ķesk-Euroopast põhja pool on liik mittespontaanse areaaliga, metsistunud. Looduslikud kasvukohad Eesii rannikuil
(samuti lähematel naabermaadel) annavad tunnistust liigi täielikust naturaliseerumisest.
Majanduslik tähtsus. Kultuurspargel pärineb tõenäoliselt Idamaadelt
(Ees-Aasiast). Juba vanad kultuurrahvad (Egiptuses, Vana-Ęoomas) ka-'
I
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offīcinaĮis (lad. k.)
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joon. Hariļiku aspari (Asparagus officinaĮis) leiukohad Eesiis.

sutasid selle taime maa-aluseid võsusid aedviljana. Keskajal levis sparglikultuur Prantsusmaa kaudu .Saksamaale; tänapäeval kasvatatakse Spargļit
kõigis maades parasvöötmest trooopikamägedeni paljude Sortidena põllul
ja aias. K. Linnė nimetas kultuurspargliks ā. offĮcinalis var. aļtįĮį;s't. Sparglit söövad ka kariloomad. Risoomist keedetud teed kasutatakse diureetikumina ning neeru- ja sapikivide vastu. Taime maapealne rohtjas osa sisaldab
asparagiini, glükosiidi.koniferiini, saponiini. Võsudes leidub väheseļ määral ka kaįotiini.

B,triibus PoĮggonateaeBenth. in Benth. et Hook. Gen. pl.3 : 752. lBB3;
Engl. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.2 (5) :79. 1888. - Lehed'suhteliselt
suured' Vars-,harunemata või veidi haruņev. Risoom maa'alune. Õied lehekaenlais või tipmise õisikuna. Perigoonilehed kõik ühesugused.

l5. perekoņd leseleht

-

Ma,ianthelnuftį

Prim. il. Hoļs.'l4. ļ780.

' Wigg

Keskmise suufusega mitmeaastased roomava risoomiga rohttaimed.
Vars püstine, tipu lähedal kahe või kolme lehega. Lehed varrel vahelduvalt,
tipmine kobar. Õied väike_
munajad kuni süstjad, südaja alusega. Õisik

-

I
järgi.
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maįus (lad. k.)

-

mai(kuu), mai-, antherrlon '(kr. k.)

-

õis; taime õitcęmisaja

sed, peeniĻesįei õieiaaģudei, väikesįe i<andeiehteciega. Perigoon ļ<oosneb
neljast vabast valgest tömbi tipuga lehest. Tolmukaid neli, vabad, perigoo_
nist lühemad, lühikeste niitide ja munajate tolmu.kapeadega. Sigimik jalakeseta või väga lühikese jalakesega, kahepesaline, kummaski pesas kaks
seemnealget. Emakakael lühike, emakasuue ebaselgelt hõlmine. Vili
punane mari l-3 ümmarguse sinise seemnega.
kuulub kolm liiki põhjapoolkera parasvöötmes. Nõukogude
- Perekonda
Liidus
kasvab kaks liiki, neist Eestis üks
- M. bifoĮium (L.) F' W' Schmidt,
mis on ka perekonna iüüpliik
:

l. Leseleht - Maįantllemum bifoĮium ' (L.) F. W. Schmidt, Fl. Boėm.
4:55. 1794; Schmaļh.
o.rr. Cp.ru Įo>xg. Pocc.2:4Bl. 1897; Asch. et

Graebn. Synops. 3 : 304. 1905; Fedtsch. in Fl. URSS 4 : 453. 1935; suess.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed,.2.2 :324. 1939; Bordz. in ģ-n. ypcp
3 : 248. 1950; Pēiers. in Latv. fl. l : 3B2. 1953; Juz. in ol. .IleguHrp. o6.n,
t :243. 1955; Ribok. in Liet. Īl' 2 :543.1963.
bifoĮia L. Sp.
- inConaallarįa
Pl' l : 316. 1753. Smįįacįna btfoĮia (L.) Desf.
Ann. Mus. Paris. 9 : 54.
- Beschr. phan. Gew. Esth-, LivlB07; Wied. et Web.
u. Curl. BB. l8b2; Led.
Fl. Ross. 4:127.1853.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed l, n" 7g.
1933.
Maimuķ 4ay.rrucruuü. (ll0. joon., c, d)
Į. Peenikese roomava risoomi ja püstise varfega rohttaim, 9-25 cm
kõrgune. Värs ülemisel kolmandikuļ kahe (mitteõitsevail taimedel ainult
ühe) lühirootsulise, piklikmunaja või pikliku vahelduvalt asetseva lehega;
ļehe alus südajas, tipp teritunud, laba 3-l0 cm pikk ja 1,5_5,5 cm lai, aĪumisel (sageli ka ülemisel) pinnal'rood ja leheroots hajusalt karvased. Rudimentaarsena võib esineda ka kolmas leht, l-l,l cm pikkune ja 3-4,5 mm
ļaiune. Õisik
- tipmine l0-3O-õieline hõre kobar. Õied veidi vängelt lõhnavad, kinnituvad õisikuļe kahekaupa, väikeste (sageli alla l mm pikkus_
te) kilejate kandelehtedega, mis vahel puuduvad. Perigoonilehed l,b2,5 mm pikad, piklikud, valged. Õieraod paljad või hõrecialt karvased, 2_J
7 mm pikad. Tolmukad l-2 mm pikad, lühikeste ļamedate niitidega. Fmakakael lühike, jäme, sigimikuga ühepikkune. Märi kerajas või neerįs, algul
hall või rohekas mustade või punakate täppidega, valminult kĮrsspunane,
5_tļ mm läbimõõdus. Seemned kerajad, vĮidi lapit<ūd, hēleprurnid, 3_
'!
5 mm läbimõõdus
' Õitseb mai:Iõpust juulini.
Kogu Eesti territooriumil sage laane_ ja palukuusikuis, kuuse- ja män_
ni-segametsades, musiikamännikuis, p.uisniitudel põõsaste varjus, tammeja kasemetsades, soostuvais, 1odūstuvais' ja rabastuvais metsades ning
võsastikes.
Üldlevik. Levinud kogu Vana Maaiļma parasvöötmes. Nõukogude Lii_
dus Euroopa-osa kõigis valdkondades, Lääne- ja lda_Siberis ning KaugIdas.

I

bifoĮĮum (lad. k.)

-

kahelehine.
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Majanduslik tähtsus. Marjad sisaldavad giükosiide ja neid on kasutatud rahvameditsiinis. Tainįe vesileotis on ravimiks neeru-' südame- ja külmetushaiguste vastu ning'palaviku puhul.
Peale tüüpvormi (Ī. bĮfotium) kui kõige sagedama on Eesti maierjalis
konstateeritud:
Ī' trifoĮium Baen.

(keskmiselt 3,5 cm
- varrel kolm ļehte; neist koļmas
pikk ja l,6 cm lai) võib olla varrel üksikult allpool või mõnikord rudimen_
taarne; harva (näit. Tartu raj., Vasula);
teine varrBleht on kängunud' lühirootsuline, keskĪ. unifoĮiumBo1z'
miselt 3 mm pikk; normaalselt arenenud varreļeht on 2-4 cm pikk ja 0,62,| cm lai; sigimik kerajas, pika jalakesega; kohati (näit. Harju raj., Koitjärve).
Peale selle esineb üleminekuid kõigi vormide vahel; ka võivad ļehęd
olla pikalt teritunud tipuga, süstjad või laimunajad (viimasel juhul on lehelaba 5,5 cm pikk ja niisama lai).
16. perekond kuutõverohi

_

PoĮggonatum

1

Mill.

Gard. Dict. Abridg. ed. 4. ļ754.

Mitmeaastased keskmise Suufusega rohttaimed. Risoom 1ihakas, jäme,
roomav' armiline (vanade surnud juurte jäljed), sümpodiaaļseļt harunev,
soomusjate alalehtede ja juurtega. Vars püstine, ümmargune või kancliĮine,
arvukatė vahelduvalt, vastakult või männastes asetsevate laielliptiliste
kuni süstjate lehtedega. Õied üksikuļt või mõnekaupa (l-5) lehekaenaldes
peenikestel raagudel, rippuvad, tavaliselt kandelehtedeta. Perigoon ruljasputkjas, kokku kasvanud, rohekasvalge, kuuehambaline, roheļ<a äärisega.
Tolmukaid kuus, kinnituvad perigooni putke külge; perigoonist lühemad,
piklike tolmukapeadega. Sigimik kolmepesaline, niitja emakakaela ja kolkerajas mari, valminult sinin'e kuni peaaegu
mehõlmalise suudmega' Vili
:must. Seemned kerajad, kurrulise pruuni kestaga.
Perekonda kuulub, olenevalt käsitusest, 30-50 liiki, mis esinevad põhjapoolkera parasvöötmes. Kuutõverohtude kujunemistsentriks loetakse IdaAasiat. Nõukogude Liidus kasvab l7 liiki; neist kaks Eestis. Perekond jao_
tatakse tavaliselt kolmeks sektsiooniks. Eestis esinevad liigid kuuluvad
tüüpsektsiooni. Perekonna tüüpliik on P. odoraturrt (Mill.) Druce.

l. ;Vars
-

kandiline. Õied varrel ühe_ või kahekaupa. Tolmukaniidid paljad
PoĮggonatunl odoraturn (Mill.) Druce
1. Harilik kuutõverohi

-

Vars ruljas. Õied varrel enamasti kahe- kuni viiekaupa. Tolmukaniidid
karvased
2. Mitmeõieline kuutõverohi

į

Kreekakeelsetėst sõnadest poĮgs

armide tõįtu risoomil
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_

-

PoĮggonaturn muĮti|Įorum (L.) A1l.

palju, gonatus

_

põlv, sõlm; arvukate sõlmjate

1' Harilik

kuutõverohi
PoĮųgonatum odoratuml (Mill.) Druce in
Ann. scot. Nat. Hisi. lg06 : -226. 1906; Juz. in o.rr. rleuzsrp. o6.r. t : 248.
l955; Ribok. in Liet. Īl.2 :544. t963.
All. Fl. Pedem. l : l3l.
- P. officinaĮe
l7B5; Led. Fl. Ross. 4 : l23.lB53; Schmalh.
@n. Cp. u Įoxu. Pocc. 2:4B0.
1B97; Knorr. in Fl. URSS 4 : 45B. l935; Suess. in Hegi, Iļlustr. F'l. Mitt._
Eur. ed. 2.2 :339. 1939; Bordz. in o,r. yPCP 3 :252. 1950.
Pēters. in
- 315.
Latv. fl. l :3B3, 1953.
ConaaĮļaria poĮggonatum L. Sp. Pl.
1753;
- Gew. Esth-, LivWied. et Web. Beschr. phan.
u. Curļ. lBl. 1B52.
C. odorata Mjlļ. Gard. Dict. ed. B. no. 3. l768.
Exs.: K. Eichw. Eesti -taimed 4,
n" l99. l939. _ Kynerra Āyuļ.rcTaf. (l12.- joon.)
Į. Taime kõrgus (l3) l5-45 (65) cm. Vars püstine või veidi kaarjalt
tõusev, sile, kandiline. Lehed vahelduvalt, piklikmunajad, piklik_elliptiliĮed
kuni elliptilissüstjaģ, veidi nahkjad; ülemisĮl pinnal .ot.tiįa, aļumisel hallikasrohelised, 1äiketud, rootsutud, pooleldi vaireünrbrised, 4,5-l2 cm pikacl
ja (0,6) t,5-4,3 cm laiad. Õied longus, lõhnavad, ühe- või kahekaupa lehe_
kaenlais. Perigoon l-2,6 cm pikk ja 3-6 mm lai, putkjas, allosas puhetunud, valge, .kuue roheka munaja hambakesega, siiemiiel pinnal hõredalt
karvane. Toļmukaniidid perigooniga kokku kasvanud perigāoniputke keskkohani, paljad, tolmukapeadega ühepikkused. Mari sinakįsmust, kerajas,
vahakirmega kaetud, 0,7-| cm läbimõõdus.
Õitseb mai lõpul, juunis.
Eestis võrclļeinisi harilik okas- ja segametsades, luįdetel, voortel, sel1andikel, nõļvadeļ, puisniitudel, loo_ ja klibukadastikes; raiesmikel ja kruusaaukudes.

Ūldlevik. Nõul<ogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud põhjarajoo_
nid), Kaukaasias, Ida- ja Lääne-Siberis, Kaug-Idas. Väljaspool Nõūkogude
Liitu peaaegu kogu muus Euroopas (puudub Iiri1a Soiimäal, Fennoūan_
dia põhjaosas ja Vahemeremaade subtroopikas), Põhja-Aafrikas ja Aasia
parasvöötmes (Himaalaja, Mongooļia RV, Hiina RV).
Majanduslik tähtsus. Marjad on glükosiidide ja saponiinide (eriti kon_
vallamariini) sisalduse tõttu mürgised; toimelt sarnanevad piibelehe mar_
jadega. Riso-om sisaldab alļ<aloide, glükoniini, saponiine, lima.
Risoomi
värsl<e mahla või vesileotisega ravitakse haavu, tedretähne.

2. Mitmeõieline kuutõverohi
PoĮggonatum muĮtifĮorum, (L.) All.
Fl. Pedem. t : l3l . 1785; Led. Fl. -Ross. 4 : 125. lB53; Schmalh. On. Cp. u
IOxH. Pocc.2:481. 1897; Asch. et Graebn. Synops. B:309. 1905; Knori. in
Fļ. URSS 4 :466.l935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.2 :341.
1939; Bordz. in Q.rI. yPCP 3 : 257.1950; Pēters in Latv. fl. l : 3B4. ļ953;
Juz. in @,r. ,ĮeHugrp. o6,rr. l : 244. i955; Ribok. in Liet. Ī1.2 : 546.1963.
Conualļarįa muĮtifĮora L. Sp. Pl. 315. l753; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth., _Liv- u.,Curl. lņ2. lB52.

ī

odoratum (lad. k.)

_

2 muĮtifĮorum (lad. k.)

-

Kynerra MHolorĮBeTKonarr. (l l3. joon.)

lõhnav.
rohkeõieļine

-
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1l2. joon. Harilik kuutõverohi (Polggonatutl odoratum)'. õitsev taįm. (orig.)

a

a

ļ

l13. joon. Mitmeõieline kuutöverohi (PoĮggonatum muĮtĮflorum): õitsev taiin. (orig:)

lõ ENsv lloora
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l14. joon. Mitmeõielise kuutõverohu (PoĮggonatum muĮtī'fĮorum) leiukohad Eestis.

9ļ. Taime kõrgus 40-90 cm. VafS ümar, paljas, püstine, ülaosas kaardunud. Lehti palju, piklikud, elliptilised või ümarmunajad, 9-19 cm pļkad
ja 2,5-6,5 cm laiad, aļusel järsult ahenevad, lühikese rootsuga või rootsutud, tugevate pikiroodudega, pealmisel pinnal tumerohelised, alumisel hallroheļised. Õied lõhnata, paljastel õieraagudel, kahe- kuni nelļakaupa lehtede kaenlas. Perigoon !,5-2 cm pikk ia 2-,6 mm lai, valge, kuue roheka
hambakesega; perigooniputk kitsasruljas, sisemisel pinnal lühikarvane.
Tolmukaniidid udekarvased. Mari sįnakasmust, vahakirmeg a, 0,7-1,2 cm
läbimõõdus
Õitseb juunis.
Lubjalembese liigina levinud enam Lääne-Eestis,' kuid on küllaltki
sage ka territooriumi muudes osades. Kasvab salu'leht- ja segametsades,
võsastikes, puisniitude Sefval' klindi jalamil, varjukail nõļvadel ja jõekal_

'""Į,!1:1i1."ii'uĮu"nude Liidus Euroopa-osas j a Kaukaasias. Välj aspool
Nõukogude Liitu peaaegu kogu muus Euroopas (puudub Arktikas), Aasia
par.asvöötmes (Jaapanis, Hiina RV-s) ja Põhja_Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Kogu taim, eritį risoom, sisaldab alkaloide (eriti
konvallamariirri). Risoom on haavu raviva, mārj.ad nõrgestava ja oksele_
ajava toimega. Noori võsusid võib toiduks tarVitada nagu Sparglit.
triibus Conualįarįeoe (Dumort.) Endl. Gen. 154. l836; Engl. in Engl.
et Pranil, Pflanzenfam.2 (5).: 81. IBBB; Dumort. Anal, fam. pl, 60. 1829,
9.
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p. p., sub Īam' Asparagineae'

Lehed juurnrised. Risoom l<õver, maa-aiunė,
- harunemata
harventini maapealnc. Õisik
longus kobar. Õied soomusjate
kandelehtedega. Perigoonilehed ühesugused.

l7. perekond maikelluke
Sp. Pl. 314.

-

ConaaĮĮarįat L.

1753.

Keskmise kõrgusega, tavaliselt rtaa-aļuse foomava risoomi ja arvu"
kate harunenud juurtega mitmeaastased rohttaimed. Vars püstine, selĮe
alusel roosad või valgēd pikad lehetuped. Lehti kaks või kolm, juurmised,
süstjad või äraspidimunajad, rootsulised. Õisik
hõre ko_
- ühekülgne
bar. Õied tugevalt lõhnavad, valged, rippuvail raagudel,
mille alusel on
kilejad kandelehed. Perigoon l<erajas-kellukjas, liitlehine, kuue tömbi ham_
baga. Tolmukaid kuus, kinnitunud perigooni külge, lühikeste jämedate nii_
tidega. Sigimik kolmepesaline, igas pesas 4-B seemnealget. Emakakael
lühil<e, jäme, väikese suudmega. Vili
oranž- või erepunane l<erajas mari
ühe või kahe seemnega'
Perekonda kuulub, olenevalt käsitusest, l-3 liiki, mis esinevad põhja_
poolkera parasvöötmes. Tegelikuli oleks õigem maiļ<ellükese perekonda kä_
sitada monotü.üpsena.

l.

Harilik maikelluke, piibeleht
ConuaĮįaria majaĮis, L. Sp. Pl. 3l4.
phan.
l753; Wied' et Web. Beschr;
Gew. Esth-, Lļv- u. Curl. lBl. lB52; Led.
Fl. Ross. 4:126.1853; Schmalh. Q.ir. Cp. r.r IO>xn. Pocc. 2 :4Bl.lB97; Asch.
et Graebn. Synops.3 :3l3. 1905; Ķnorr. in Fl. URSS 4:467' 1935; Suess.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 343. 1939; Bordz. in @n. yPCP
3 :262. 1950; Pēters. in Latv. fl. t : 386. 1953; Juz. in O;l. JleguHrp. o6.rr.
l :245. 1955; Ribok. in Liet. fl. 2 : 54B. 1963. JlagĀltur vatlcxlrü, .n. o6ltx-

-

HoseHHnft. (115. joon., a, b)
9Į. Püstise Varrega 12-37 (40) cm kõrgune rohttaim. Risoom roomav'

nöörjas, harunev. Lehti ļ<aks või kolm, juurmised, elliptilised, piklik-elliptilised või elliptilissüsijad, teritunud tipuga, kaarroodsed, rohirohelised, 920 cm pikad ja 2,5-6,5 cm laiad; neil on pikad rootsud ja pikad vall<jad,
roosakaslillad kuni lillapunased tuped. Õisik
hõre ühekülgne
- tipmine
5-l0-õieline kobar. Õied 0,6-l cnr pikkustel rippuvail
raagudel, lõhnavad,
süstjate kilejaie kandelehtede kaenlas. Perigoon valge, väga harva aļusel
roosaka varjundiga, liitlehine, kerajas-kellukjas, kuue lühikese tömbi ham_
baga, 0,4-l cm pikk. Tolmukad perigooniputkega osalt kokku kasvanud,
väga lühikeste jämedate niitidega; tolmukotid pikemad kui tolmukaniidid,
hele- või erekoļlased. Emakakael lühike ja jäme, kolmekandilise suudmega.
Mari 2-6 seemnega' 0,7-1,l cm läbimõõdus, sarlak- või oranžpunane.
Seemned sinised, peaaegu kerajad.
Õitseb mais, juunis.

į

Ladinakeeļsest sõnast con-uaĮįįs

_

nimi LįĮįum conuaĮĮįum
orgude liilia.
e maįäĮis (lad. k.)-_ mais õitsev.
l6*

ümberringi suletud org. Varem:oļi maikellukese
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e

b

d
c

l15. joon, Harilik maikelluke (ConuallarĮa majalĮsJ: a * õitsev taim, b _ viljakobar;
risoom juurtega, d _ õitsev taim, e _ mari perigooni.
ussilakk (Paris quadrifolĮa): c

-

lehtedega. (Orig.)

Kogu Eestis Sage puisniitudel, sega-, leht- ja okasmetsades, nõlvadel,
kadastikes, metsaservadel, jõekal1astel. Dekoratiivne liik, mida kasvata'
takse ka aias ilu- ja ravimtaimena.
'
Üldlevik. Areaal hõlmab peaaegu kogu Euroopat, parasvöõfme-Aasiat
ja Põhja-Ameerikat. Saksa DV-s on liik loodu,skaitse all.
Majanduslik tähtsus. Laialdaselt tuntud looduslik ilutaim; kasvatatakse ka aedades, kus on aretatud roosapunaste õite ja kollasetriibuliste
lehtedega ning täidisõielisi vorme. Ammu tuntud ka ravimtaimena. Sisaldab rohkesti eeterlikku õli (sellest ka tugev meeldiv lõhn). Kõik taime osad,
eriti õied, sisaldavad mürgiseid glükosiide, konvallamariini, saponiini, konvallariini, konvallatoksiini, konvallatoksooli, konvallosiidi, alkaloidi majaliini, asparagiini, suhkrut, tärklist, viin- ja sidrunhapet. Taim (eriti seemned) on mürgine, seetõttu põhjustab oksendamist, kõhulahtisust, . diureesi
ja südamehäireid. Droogina kasutatakse taime maapealset osa, ürti
- herba
Conual'Įarįae majalis' Alkoholleotisena on droog (eriti õied) südametegevust korrastav vahend. Rahvameditsiinis tarvitatakse piibelehekeedist palaviku puhul ja silmakompressina, vesi- ja langetõve puhul ning diureetikumina. Qisi ja lehti kasutatakse ka parfümeeriatööstuses.
l0. triibus Parįdeae Link, Handb.1 :277.l829; Engl. in Engl. et Prantl,
Lehed vastakud või ühe männasena varre
Pflanzenfarn. 2 (5) : 83. IBBB.

tipu lähedal, võrkroodsed' Vars püstine, harunemata. Õied üksikult varre
tipus' Välimised ja sisemised perigoonilehed erineva.küjuga. Vili
- mari
või lihakas kupar.
l8. perekond ussilakk
- Parį.st L
Sp. Pl. 367. t753.
Mitmeaastased keskmise kõrgusega rohttaimed. Risoom roomav, monopodiaalselt harunev, soomustega kaetud. Vars püstine, tipus 4_l0 iehte.
Lehed äraspidimunajad, ļühidalt teritunud tipuga. Õisi üks, tipmine. Perigoon lahklehine, koosneb tavaliselt kaheksast, harva neljast lehest. Välimi_
sed perigoonilehed rohelised, laisüstjad, sisemised kollakasrohelised, ļineaalsed. Tolmukaid 6-l0, ļühikeste lamedate niitidega, kinnituvad perigooni
aluse külge; tolmukapead 1ineaa1sed, tolmukaniitide pikkused, teravatipu1i_
sed. Sigimik (3) 4 (6) pesaga, enamasti nelja vaba või alusel kokkukasva_
paljuseemneline mari, hallikas- või mustsinine, vaha_
nud kaelaga. Vili
kirmega kaetud või paljas. Seemned ovaalsed.
Pereļ<onda kuulub ligi 20 liiki, mis esinevad Euroopas, Ida-Siberis,
Himaalajas. Nõukogude Liidus kasvab neli ļiiki, neist Eestis üks, mis on ka
perekonna iüüpliik.

t par, paris (lad. k.) _ võrdne, paaris; perigooni osade ja lehtede ühesuguse arvu
tõttu. Ka Trooja printsi Parise järgi; ussilaka mari qn nagu õun, mille neļi kandeļehte
kujutasid koļņę kreeka jumalannat ja Paņigį'
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l.

Parįs quadrifoĮia' L. Sp.Pl.367. l753; Wied. et V/eb.
Ussilakk
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cur|.2l7.lB52; Led. Fļ. Ross. 4:120.
lB53; Schmalh. o.rr. Cp. n Įoxu. Pocc. 2 : 482. lB97; Asch. et Graebn. Synops. 3 : 317. 1905; Knorr. in Fl. URSS 4 : 469. 1935; Suess. in Hegi, Illustr.
Fļ. Mitt.-Eur. ed.2. 2:346' l939; Bordz. in o"rr. yPCP 3:264' l950; Pēters.
in Latv. fl. I :387. 1953; Juz. in @"rr.,IIeHnHrp. o6.rr. I :246. 1955; Ribok in
Liet. fl: 2:549. 1963.
- Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed2. n" 97.
l935.
Bopouzr:Ī l'ļa3 ųeTblpėrutncrgķIti., ( l l5. joon., c, d, e.)
Į.- Pika peenikese roomava risoomiga lB-45 cm kõrgune paljas rohttaim. Vars püstine, allosas valkjas ja kilejate tuppedega kaetud, keskosas
pruunikaslillal<as, üļaosas rohekaspruunikas. Lehti 4 (5-B), männasena
varre tipuosas, äraspidimunajad, alumisel pinnal veidi heledamad, 6l3 cm pikad ja 3-B,5 cm laiad, tipus teritunud, 1ühirootsulised, ko1me või
nelja selge rooga. Õisi üks, tipmine, rohekas. Perigoon enne õitsemist tilga_
kujuline, (6) s-l0 (l2) leheģa. Pērigoonilehed vabad, tähtjalt laiuvad või
tagasi käändunud; neli välimist helerohelised, süstjad, l,8-3,4 cm pikad
ja 2-B mm laiad, neli sisemist kollakasrohelised, lineaalsed, 1,3'-2,2 cm
pikad ja 0'1-l mm laiad, Toļmukaid vastavalt perigoonilehtede arvule;
tolmukotid lineaalsed, umbes 4 mm pil<kused, rohke tolmuga; tolmukaniidid
lühikesed; lamedad, 1-3 mm pikad, sisemiste perigoonilehtedega ühte
värvi. Sigimik enamasti nelja (harvemini viie või kuue) pesaga ning nelja
(või rohkema) emakakaelaga, mis on vabad või aļusel kokku kasvanud.
Mari paljuseemneline, terassinine (sageli hallika vahakirmega), 0,5-l,l cm
läbimõõdus. Seemned pruunid kuni haļlikaspruunid, poolkerajad, kurruI

ised.

Õitseb mais, juunis.
Kogu territooriumil salu_leht_ ja seģametsades, salu-okasmetsades,
võsastikes, varjukail nõlvadėl, klindi jalamil ja puisniitudel,
Ūldlevik. Esineb Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne_
ja Ida-Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu Skandinaavias, Kesk-EuroopaS,
Vahemeremaades (puudub liri- ja Šotimaal, Ungari tasandikul ja Vahe_
meremaade subtroopikas) ning Väike_Aasias.
Majanduslik tähtsus. Taime kõik osad on mürgised, sest nad sisalda_
vad amorfset, vastikult kibeda maitsega saponiini paristüfiini ja glükosiidi
pariini, risoom ka alkaloide ja saponiine. Nii paristüfiin kui ka pariin toimivad südamesse, kesknärvisüsteemisse ja seedetrakti limaskestasse, põhjustades kõhuvalu, oksendamist, kõhulahtisust, peapööritust, uimasust ja
peavalu, suurema annuse puhul ka surma. Droogi kasutatakse alkoholleotisena kopsutuberkuloosi ja närvivalude vastu, homöopaatias aga peavalu,
neuralgia, Iarüngiidi ja bronhiaalhaiguste raviks.

Et liik tugevasti varieerub' on tema ning mõne teisendi ja naaberliigi
vahel mitmeid vahepeaļseid vorme. Eesiis on peale iüüpvormi (Ī. quadrifolia) konstateeritud ka viie lehega f . quinquefoļįa Baen,
I
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quadrifoĮia (lad. k.)

-

neljalehiņe,

2, sugukond amarüllilised

ExPos. fam. I

Arnarglļidaceqe J. St.-Hil.
: 134. 1805.

'

Mitmeaastased rohtjad sibuļa või risoomiga iaimed lehtedeta varte
(varvad) ja juurmisie, vahel lihakate enam-vähem 1ineaalsete kaarroodsete
lehtedega. Õied võrdlemisi suured, mõlemasugulised, korrapärased, harva
pisut ebakorrapärased, sageli meeldivalt 1õhrravad, varva tipul enamasti
sarikõisikus, harvemini on õisikus mõni või ainult üks õis. Õisiku aļusel
sageli kahest või rohkemast kõrglehest kandeļeht (spat|ta), mis ümbritseb
õisikut (või õit) enne õitsemist. Õiekate (perigoon) lihtne, koļmetine, kahe
ringina (õiekattelehti kuus _ kolm välimist ja kolm sisemist), kroonjas,
lahk- või enam_vähem 1iitlehine, vahel lisakrooniga (Narcissus). Tolmukaid
tavaliseļt kuus (3į3), enamasti vabad, vahel osalt muutunud kõlutolmukateks (staminoodid); tolmukotid avanevad enamasti sissepoole (introorsed) pikilõhe moodustumise teel, harva tipmiste pooride abil. Sigimik alumine, moodustunud kolmest vilj alehest, kolmepesaline, enamasti rohkearvuliste anatroopsete seemnealgmetega, mis kinnituvad igas pesas kahes reas
tsentraalsele seemnekandjale. Emakakaelu üks, peaja või koļmehõlmaļise
suudmega. Vili on .nr-r.ti pesaõmbluste kohalt avanev kupar, harva mari'
Seemneįd arvukaļt, lihaka endospermiga. Õievalem P3a3A313G131'
T-aimed paljunevad vegetatiivselt emasibula soomuste kaenlas iekki'
vate tütarsibulatega, harvemini risoomi abil. Eestis kultiveeritavad esindajad kuuluvad sibultaimede hulka.
Amarülliliste sugukonda loetakse ligi B0 perekonda ligikaudu l000 lii'
giga, mis on eriti rikkalikult levinud mõlema poo1kera troopilisiel ja sub_
troopilisiel a1adel (sageli sieppides ja poolkõrbetes Lõuna-Aafrikas, Lõuna_
Ameerikas ja Mehhikos, ka Vahemeremaades), väiksem osa perekondi aga
esineb parasvööimes. Nõukogude Liidus on spontaanseli levinud seitsme
perekonna esindajad, kuid Eesti kodumaises flooras ei o1e amarüllilisie
esindajaid. Kõik kultiveeritavad liigid kuuluvad peamiselt dekoratiivtaimede hulka. Neid kasvatatakse laialdaselt avamaal (GaĮanthus, Leucojurrl,
Narcįssus jt.), kasvuhoonetes ja ka toas potitaimedena, näit. perekondadest
AmargĮĮis L. ja Cliuia Lindl. (I(apimaalt), Crinum L. (troopikast ja subtroopikast) , Hippeastrum Herb. (troopilisest Ameerikast), Agaae L. (Lõuna_Ameerikast ja Mehhikost) jt. Tööstuslikku tähtsust omavad mitmed.troopikas ja subtroopikas ļaialdaselt kultiveeritavad perekondade Agaae L. 1a
Furcraea (Fourcroųa) Vent. liigid, miļlest saadakse tehnilist kiudainet. Nii
näil' Agaue sįsaļana Perr., mis annab sisal_kiudainet, on kultuuris LõunaAasias, Aafrikas, Ameerikas ja Austraalias. Ā. salmįana otio (pärit Mehhikost, vana asteekide kultuuriaim) ja ka teiste agaavi liikide (4. americana
L.) mahlast vaļmistatakse aļkohoolset jooki (värske mahl - pulke - sisaldab 4-B% alkoholi). Eeterļikku õli sisaldavad Narcįssus'e liigid ja PoĮĻ
anthes tuberosa L. (viimane on kultuuris Nõukogude Lįidus Musta mere

I

Koostanud S. Talts.
2+1'

äärsetel aladel ja Ķaukaasias, ka Lõuna-Euroopas, Lõuna-Aasias, Põhja_
Aafrikas ja Põhja-Ameerika lõunaosas). Ravimtaimed on Pancratium zegįanįcum L' (levinud Vahemere aladelt kuni Ķagu-Aasiani) , Crinum asįatįcum L. (Lõuna-Aasias) jt. Bomarea eduĮ,įs Herb., vana kultuurtaim troopiIises Ameerikas, on söödavate sibulatega.
Mõned autorid on viimasel ajal eespool nimetatud perekonnad Agaue
ja Polianthes tõstnud sugukonnaks Agauaceae ning perekonna Bomarea

s Alst roemerįaceac.
Amarülliliste sugukond asub süstemaatikas (väliskuju ning vegetatiivsete ja generatiivsete reproduktsiooniorganite ehituse poolest) liilialiste
sugukonna lähedal, kuid peamise erinevusena sellest on tal alumine sigisu gukonnak

mik.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.
_

2.

_

Õiekate lisakrooniga; õied putke ja ratasja servisega
3. perekond 'nartsiss

-

Narcįssus L.

.2
Õiekate lisakroonita; õied kellukjad, rippuvad .
Sisemised ja välimised õiekattelehed ühepikkused; tipul paksenenud,
rohelise või kollase täpiga
2. perekond märtsikelluke
Leucoįum L.

-

Kolm välimist laiuvat õiekattelehte kolmest sisemisest püstisest pike_
mad; sisemiste õiekattelehtede tipul enamasti rohekas täpp
1. perekond lumikelluke
Galantltus L.

-

l.

triibus Galanįheae (Pax) Melchior in Engl. Syllabus Pflanzenfam.
ed.2.2: 530. 1964.
Gaįanthį.nae Pax in Engl. ei Pranil, Pflanzen- Subtr.
Īam.2 (5) : l05. l888.
Kõrglehed. liitunud tanujaĮs katteks. Tolmukotid
avanevad enamasti tipul pooride abil. Lisakroon puudub.

l. perekond lumikelluke
Sp. Pl. 288.

-

Gaļanthusl L

1753.

Võrdlemisi madalad rohttaimed väikese sibula ja kahe püstise lineaalse
lehega. Õiecl üksįkult, rippuvad, peenikesel raol, nõrgalt lõhnavad, kahe
rohelise liitunud kõrglehega. Õiekate aluseni lahklehine, lumivalge; kolm
välimist õiekatielehte ovaalsed, nõgusad, laiuvad, !,5-2 (2,5) cm pikad,
sisemised lühemad, püstised, äraspidimunajad kuni talbjad, tipul sämpunud ja roheka või kollaka täpiga. Tolmukapead kollased, lühikestel valgetel
niitidel; Sigimik ümardunud või piklik, niitja emakakaela ja teritunud terve
suudmega. Seemned elliptilised või ümardunud, pruunikad, väikese lisemega,

3-4

mm pikad.

Perekonda arvatakse üle 30 liigi, mis on levinud peamiselt Lõuna_

l
tõttu.
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Kreekakęęlsętest sõnadęst gala

-

piim, anthęs

-

õis; taime piiņvaļge õiekattę

a
d

f

g

b

l16. joon. Harilik lumikelluke (GaĮanthus niaalĮs): o

ļäbilõikes, c

_

_

taime üldkuju (orig.), b _ õis
: taime üld-

õiediagramm; kevadine märtsikelļuke (Leucojunl uernum): d
kuju (orig.)r e
- õię läbļĮõįkes, f - tolmukas, g - viļi,

Euroopas, Vahemeremaades, Väike_Aasias ja Kaukaasia$, harvemini Nõukogude Liidu lõunaosas.
Perekonna tüüpliik on G. nįualįs L'

Harilik lumikelluke - Gaįanthus nįaaļįSļ L.Sp.Pļ.2BB. l753;
Led. Fl. iloss.4 : l13. 1853; SchmaĮh' on. Cp. u loxtt. Pocc.2 :473. |B97;
Asch. et Graebn. Synops. 3 : 345. 1906; Los. in Fļ. URSS 4 : 47B. |935;
suess. in Hegi, Iilustr.'Fl. Mitt.-Eur. ed.2.2: 35'5. 1939; Fomin et Bordz'
in On. yPCP '3 :267' 1950; Pēters. in Latv. fl' l : 3B9. 1953; Jank. in Liet'
Īl.2 :552. 1963; Ta1ts in Eesii taim. määr. 901. 1966. - lloĀcgexgnķ

A l.

6e.nocrtextrL,tIį. (l

l

l6. joon.,.a, b, c)

(l,5) cm ļäbimõõdus, munajas kuni peaaegu kerajas, õhuļ<uni
keste pruunikate väiissoomustega. Vars (varb) õitsemisajal' lehtedest
2 korda pikem, 1CIf-l5 (30) cm'kõrge. Lehįi kaks, ļine.aa.lsed, alusel..::ju9
ja seljal veidl kiiljad įandruga), tömbitipuļised, vahel.sinakasrohelised,
äitsemisajaļ kuni l0 cm pikad ja B (l0) mm laiad. Tolmu'kad õiekattelehte9Į.

Sibul

dest peaaegu 2 korda lühemad. Vili - lihakas kupar' '
Õitseb aprillis, .mais.
Kasvatatakse Eestis sageli iļutaimena aedades paljude, ka täidisõie_
lisie sortidena. Mõnikord, kui 1umi po1e veel täiesti su1anud, õitseb ka läbi
mõisa_
lume. Eelistab poolvarju. Vahel metsistub, paiguti endistes vanades
parkides naturaliseerunud.
' Üldlevik. Nõukogude Liidus .Euroopa-osa lõunapiirkondades . (Musta
mere äärsetėl aladeį] Ukrainas) ja KÄukaasias. Väljaspool Nõükogude
Liitu Kesk-, Lõuna- ja atlanti1ises Euroopas, paiguti:ka naturaliseerunult
(näii.
Inglisn1aal, Kesk-Euroopas). Laialdaselt kultuuris' '
Majānduslik tähtsus. Üks esimesi varakevadisi aia-ilutaiņi. Kasvatagalan_
takse kā teisi lumikellukese liike. Nad,sisaldavad alkaloide nivalliini,
tiini jt., millest rnitmeid kasutatakse meditsiinis

Eestis eristatakse peale

.

aįbus hort.

tüüpvormi:

siįmised

J

õiekatteļehed täiesti valged, ilma roheka või

kollaka täpita või vaevalt märgatava täpiga; mitie haruldane;
täidisõieline aedvorm'
Ī. ILoie pĮeno hort.
f

-

2. perekond märtsikelluke - Leucojumz'lL
Sp. Pl. 289. 1753.
Mitmeaastased võrdlemisi madalad rohtjad sibultaimed' Sibulad valk_
jate kilejaie välissoomustega. Lehti 2-4,lineaalsed. Õied enamasti üksirohelist
Ļult, vahel mitmekaupa (kuni seitse), rippuvad. Õisiku alusel kaks
ühe'
kuuest
koosneb
laikeĮlukjas,
valge,
kokkukasvanud kõrglehie; õiekate

I
z
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_

lumi-, lume_' lumes kasvav.
_ valge, įon'
ķreękakĮelsetest sõnadęsļ į'u'o'

nklaįis (lad. k.)

_

kannike; valgeõieline kannike.

pikkusest üksteist katvast lehest, mille tipul on kollakas või rohekas täpp.
Tolmuļ<aid kuus; tolmukaniidid tolmukapeadest ļühemād. Emakakael niit-

jas või tõlvjas, terve suudmega. Ķupar ļihakas, ümmarģuste seemnetega.
Perekonda kuulub umbes l0 liiki, mis on levinud peamiselt vahemere"
maades, ulatudes Taga_Kaukaasiani. Nõukogude Liidrļs esineb spontaanselt kaks liiki, neist Eestis kultuurtaimena peamiselt ļĮevadine märtsikelluke (t. uernum L.). Harva kasvatatakse ka süvist märtsikellukest (Į. oes_
tįuum L.), millel 30-50 cm kõrgune õisikuvarb kannab 3-6 õit.
Pereļ<onna tüüpliik on L. aernum L'

A 1.

Kevadine märtsikelluke

Leucoįuin aernum' L. Sp. Pl'

- 2 : 4TB.lB97; Asch. et Giaebn.
1753; schmalh. @n. cp. N IOxx. Pocc.
Synops.3 : 35l. 1906; Los. in Fl. URSS 4 :48l.1935; Suess. in Hegi, Ilļustr.
Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.2 : 35B. 1939; Fomin et Bordz. in tD.n. yPCP 3': 269.
1950; Jank. in Liet. Ī1' 2:55l. 1963; Talts in Eesti taim. määr. 902.
l966.
EeloųņergnK seceHHHü. (ll6. joon., d, e, f, g)

289.

- Sibul ümar, kuni 2 cm läbimõõdus,
9ļ.
Vars (varb) kandiline, l0-25
(35) cm kõrge. Lehed lailineaalsed, kuni |,2 cm laiad, tömbitipulised, varrest lühemad või sellega ühepikkused. Õied üksikult, harva kahekaupa,
rippuvatel raagudel; õiekattelehed t,5_2,2 (2,5) cm pikad, tömbitipulised.
Tolmukapead lühikestel niitidel. Kupar äraspidimunajas, seemned ilma
lisemeta.

Õiiseb.aprillis, mais, lumįkellukesest veidi hiljem.
Kasvatatakse Eestis ilutaimena aedades ja pārkides mitįe soidina.
Metsistub väga harva.
Üldlevik. Nõukogude Liidus looduslikult ainult Taga-Karpaatias. Peamine levila hõlmab Kesk- ja Lõuna-Euroopat, kus liik esineb paiguti ka
metsistunult ja naturaliseerunult. LalaldasĖlt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Kevadine aia-ilutaim.
Eestis eristatakse peale tüüpvarieteedi veel
var. bif Įorum Borb.
- õied kahekaupa, taimed pisut suuremad; Eestis
võrdlemisi harva.
2. triibus Narcįsseae (Dumort.) Pax in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.
2 (5) : 102. lBB8; Melchior in Engl. Syllabus pflanzenfam. ed.2.2: S31.
l964; Dumort. Anal. fam. pl.58. lB29, sub. fam. Narcįssįneae'
- Kõrglehed
Iiitunud, moodustavad katte. ÕĪed lisakrooniga.

3. perekond nartsiss
- Narcįssus2 L.
Sp. Pl. 289. t753.
tede

Miimeaastased, sageli meeldiva aroomiga sibultaimed juurmiste lehja lehtedeta vartega (varbadega). Lehed lineaalsed, alusel renjad,

l

aernįlm (lad. k.) _ kevadine, kevad_, kevadel õitsev.
2 Kreekakeelsest sõnast narkaeįn
- uimastama (taime tugeva aroomi tõttu) või

Ļreeka mütoloogias esineva nartoissiks muutunud ņoormęhę Narkįssose järgi.
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vąhel sinakasrohelised. Õied võrdlemisi suured, üksikult või mitmekaupa,
erine õitsemist kaetud kileja kõrglehtedest kattega. Õiekate pika rulja
putke ja kuuetipmelisė ratasja Servisega' neelu kohal kellukja, toruja või
Ļausja lisakrooniga. Tolmukaid kuus, kinnituvad õie putkele. Sigimik pik_
lik, koĪmekandiline, kolmepesaline, ühe niitja emakakaeļa ning enamasti
väikese ja lühikese kolmehõlmalise suudnrega. Kupar avaneb kolme pool_
mena.'Seemned ümmargused või kandilised.
Perekonda arvatakįe umbes 40 liiki,. mis on levinucl peamiselt Vahe_
meremaades; mõned liigid ulatuvad Alpide, Taga-Karpaatia ja Taga-Kaukaasiani. Nõukogude Liidus esineb spontaanse]t kaks liiki, mitut ļiiki kultiveeritakše iluiāimedena, sealhuIgas ka Eesiis. Peaaegu igast liigist või
liikidevahelisest hübriidist on areiatud hulk kultuursorte.
Perekonna tüüpliik on N. poeticus.L.

LIIKIDE MÄÄRAM|SE TABEL

l;
*
'

2
Õiekāttelehed valged .: .
1 .
oiekdtteļehed helekollāsed, suure kollase torųja või kellukja lainjaääri"
selļse' lisakroonigu
Narcissus pseudonarcįssus L.
nartsiss
,.

-

^o,,une
2. Õied üksikult varre (varva) tipul, kollase madala kausja või ratasja
lisakro.9niga, milĮel on epamąsti punane täkiline ääris
Narcįssus poeticus L'
3. Valge nartsiss

-

-'

Õied varre (varva) tipul 3-rl5- (l8_) kaupa, kollasepeekerja, enamasti
siledaääriselise lisakrooniga
Narcięsus tazetta L.
2. Hulgaõieline nartsiss

-

A t. Kollane nartsiss - Narcįssus pseudonarcįssus t L. Sp. Pl. 289.
1753; Led. trI. Ross.4: l16. 1853; Asch. et Graebn. Synops. S :371. 1906;
Gorschk. in Fl. URSS 4 : 492. 1935; Suess. in Hegi. Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed,.2.2: 363. 1939; Fomin et Bordz. in On. yPCP 3 : 273. 1950; Pēters. in
Latv. fl, I ;-388. 1953; Jank..in Liet. fl. 2 : 554. 1963; Talts in Eesti taim.
määr. 902. 1966. * Hapņncc ,noxguü. (ll7. joon., a, b)
9Į. Sibul munajas,2,5-3 (4);cm läbimõõdus, tumepruunide välissoomustega. Vars (varb) lame, kahekandiline, 15-35 (45) cm kõrge. Lehti
neli või viis (kuus), lailineaalsed, sageli sinakasrohelised, tömbitipulised,
lamedad, alusel r,enjad ja välimisel pinnal kiiljad (andruga), varrest veidi
lühemad, umbes 0;6-l,5 cm laiad. oied enamasti üksikult, harva kahekaupa, lühiraolised, lõhnata, hoiduvad rõhtsalt või veidi alaspidi. Õiekate
4- 5 (7) cm läbiņõõdus, helekollase ratasja servise ja rohelise, umbes
l,*5 cm p,ikkuse rulja įutkega. Lisakroon Suuf' torujas, kollane, lainja ser"
vaga. Emakakael tolmukatest pikem. Kupar kuni 2,5 cm pikk, äraspidimu_
najas, ümaralt kolmekandiline, tipul tömp'
l
262

pseudonarcfssas (lad. k;)

-

ebanartsiss, ebaõige narisiss.

e

d

a

b

,L

l17. joon. Kollane nartsiss (Narcissus pseudonarcissus): a
õitseva taime ülemine osa
(orig.)' ä _ õis läbilõikes; hulgaõieline nartsiss (Narcissus- tazetta): c _ õitseva taime
üļemine osa (orig,); valge nartsiss (lVarcrssa-s. po.r.ļ.į:.u-), d _ õiįseva įaime ülemine osa
(orig.), .e _ õis läbilõikes.

Avamaal õitseb (aprillis) mais.
Eestis kasvatatakse ilutaimena paljude sortidena aedades, parkides ja
kasvuhoonetes. įletsistub harva; Tartu rajoonis Sookaļdusel natūraliseerunud.
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Üldtevik. Nõukogude Liidus Īda-Kaukaasias. Mujal Ėuroopas sporttaanselt Pürenee poolsaarel, Prantsusmaal, Inglismaal, Belgias ja Itaalias.
Paiguti naturaliseerunud. Laialdaselt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Meeldiv kevadine dekoratiivtaim; kasvatatakse
ka täidisõielisi sorte.
Narcįssus tazetta t L. Sp.P1. 290. l753;
Hulgaõieline nartsiss
Asch.^2'
et Graebn. Synops. 3 : 3B4. 1906; Gorschk. in Fļ. URSS 4 : 493. 1935;
Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eu.. eį. z. 2 :362. l939; Fomin et Bordz.
in o.rr. yPCP 3 : 274. l950.
- HapĮncc TāĮeTT; H. KoucTaHTltuono,'llixuü,
H. 6yxerHnh. (117. joon., c)
9Į. Sibul (2) 3-4 (5) cm läbimõõdus. Vars (varb) (20) 30-50 cm
kõrgune. Lehti neli, lailineaalsed, hallikasrohelised, l,5-2 cm laiad, umbes
varre pikkused või lühemad, kiiljad (andruga). Õied valged, ebavõrdse
pikkusega raagudel, (3) 4-B (lB) õiega sarikõisikus; õiekate ratasja servise ja rulja, umbes 2 cm pikkuse rÖhelise putkega. Lisakroon kollane, kausjas, umbes 5 mņ pikk, tavaliselt terveservaline.
Õitseb avamaal mais, kasvuhoonetes ka talvekuudel.
Kultiveeritakse meil aedades ja kasvuhoonetes harvemini kui ieisi
nartsissiliike.
Üldlevik. Spontaanselt ainult Vahemeremaades. Laialdaselt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivtaim, hea lõikelil1.

Valge nartsiss _ Narcįssus poeticus ' L. Sp' Pl. 2B9. |753;
Cp. u IOxu. Pocc. 2 : 472. lB97; Asch. et Graebn. Synops.
Schmalh.
3 : 396. 1906; Gorschk. in Fl. URSS 4 : 493. 1935; Suess. in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 365. 1939; Fomin et Bordz. in <D;r. yPCP 3 : 274.
1950; PēterŠ. in Latv. fl. 1 : 38B; 1953; Jank. in Liet. Ī|.2 : 554. 1963; Talts
in Eesti taim. määr. 902. lg66. - Hapuncc no3TIļįĮecKIĮžt, H. HacroflųIĮfi.

A 3.

<Dn.

(117. joon., d, e)
9Į. Sibul ümardunult munajas, pruunide välissoomustega,

2-3

(4) cm
läbimõõdus. Vars (varb) lame, kahekandiline, 20-45 (50) cm kõrge, enamasti ühe, harva kahe tipmise õiega. Lehli 2-4,lineaalsed, vahel sinakasvõi halļikasrohelised, tömbitipulised, lamedad, alusel renjad, varre pikkused
või lühemad, 5-B (l0) mm laiad. Õied meeldivaļt lõhnavad, hoiduvad
rõhtsalt või pisut longus. Õiekate 2-3 cm pikkuse rohelise putke ja valge
ratasja servisega. Lisakroon mada,l, kollane, kitsa punase täkilise äärisega.
Kupar piklik-äraspidimunajas
Õitseb avamaal mais, juunis, kasvuhoonetes palju varem.
Kasvatatal<se Eestis sageli ilutaimena aedades, parkides ja kasvuhoonetes.

Į
J

argļ.

254

tazetta (itaalia k.)

2 poetĮcus (lad. k.)

*

_

diminutiiv sõnast tazze

poeetiline.

_

tass; terveservalise lisakrooni

Üldlevik. Nõukogude Liidus Ėuroopa;osa keskpiirkondades, arvatavasti
kultuurist metsistunult. Looduslikult peamiselt Lõuna-EuroopaS' eriti mäginiitudel. Laialdaselt kultuuris, paiguti sealt meisistunud.
' : Majanduslik tähtsus. Kevadine aia-ilutaim; kasvatatakse paljude,
ka
täidisõieliste sortidena. Hea lõikeļiļl. Sisaldab eeterlikku õli.

3. sugukond võhumõõgalised

Gen. pl. 57. 1789.

Irįdaceae Juss.t

Mitmeaastased mugulsibula (Crocus, GĮadioĮus), sibula (Tigridia)
või roomava risoomiga (/rjg) rohttaimed, harva madalad poolpõõsad. Juurmised lehed mõõkjad või lineaalsed, püstised; kui varrelehed olemas, siis
juurmistest lühemad. Õied mõlemasugulised, korrapärased või ebakorra_
pärased, sudred, tipmised, üksikult, enamasti aga tähk-, kobar- või pööris_
õisikus l-3 kõiglehega. Õiekate lįhtne, kroonjas, kahe ringina (kolm sise_
mist ja kolm välimist õiekattelehte). Perigoonilehed aļusel liitunud lühemaks või pikemaks putkeks; putk sirge või kõverdunud. Tolmukaid kolm,
vabad või liitunud, asetsevad välimiste õiekattelehtede vastas; tolmukapead
ļiinnituvad alusega niitidele, tolmukotid avanevad väljapoole. Sigimik alu_
minc, kolmepesaline, igas pesas rohkearvuliselt seemnealgmeid, mis kinnituvad tsentraalsele seemnekandjale; harva on sigim'ik ühepesaline, siis kin_
nituvad seemnealgmed seinmiselt. seemnealgmecl on anatroopsed. Emakakaeļ lühike või pikenenud, ülemises oSaS enamasti kolmeks jagunenud,
harva terve; emakakaela hõlmad laienenud või lineaalsed, omakorda jagu_
nenud või jagunemata, sageli kroonjad (õiekattelehtede sarnased). Emaka_
suue emakakaela hõļma tipul või hõļma alumiseļ küljel. Vili on koĮme pool_
mena avanev piklik või ümar kolmekandiline või ümardunud kantidega
kupar. Seemned endospermiga, ümarad, kuid sageli kupras kokku surutud

ja seetõttu nurgelised. Õievalem P3fiA3+0Gõ

Taimed paljunevad vegetatiivselt risoomi ja mugulsibula abil.
Sugukonda kuulub umbes 70 perekonda ligi 1500 liigiga, mis on levinud mõlemal poolkeral peamiselt troopilistel ja subtroopilistel a1adel, eriti
aga Lõuna-Aafrikas (Kapimaal) ning troopilises ja subtroopilises LõunaAmeerikas. Parasvöötmesse ulatub suhteliselt väike arv liiĖe (näit. perekondadest Crocus, Iris jt.). Nõukogude Liidu floorasse kuuluvad viie pere_
konna esindajad, neist Eesti floorasse kolm liiki kahest perekonnast. Mitmed kültuurliigid on Eestis tuntud aia-iļutaimedena.
Võhumõõga1ised põlvnevad lii1ialistest.

I

Koostanud S. Talts.
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pEREi(ÕNDeDn ilįÄÄRAļį{isĖ

raņį!į

t. oied korrapärased

2

Õied ebakoirapärased, pisut kahehuulelised, ühekülgses hõredas kobar_
vo1 lanKolslķus
3. perekond įuremõõk _ GĮadioĮųs L'

-

2. Taimed

maapealse varreta. Õied lehterjad, pika rulja putkega, enąmasti

üksikult või kahekaupa, väljuvad näivalt otse maa-alusest rnugulsibu'
last. Taimed (5) l0-20 cm kõrgused
l' Perekond krookus Crocus L'
!

_

-

Taimed maapealse varrega. Õied igakülgses tipmises õisikus. Emakakaela hõlmad kroonjad. Taimed kuni 1 m kõrgused,-roomava risoomiga
2. perekond võhumõõk _ Įrįs

'L'

l. triibus Croceae Dumort. Anal. fam. pl. 58. 1829, Croeįneae; Me\chior
in Engl. Syllabus Pflanzenfam. ed:2. 2:537.1964. - Mugulsibultaimed;
mugulsibuiad ümbritsetud kileja piki' või võrkjaskiulise kattega (vanade
lehtįde jäänusiega). Maapealne vars puudub. Õied tipmised; iga õis ort
kas ümĖritšetudįuure basaalse kileja kõrglehega või ilma selleta;'peale
selle on veel üks või kaks kilejat kõrglehte.

l. Perekond krookus

SP. Pl. 36.

-

Crocust L.

1753.

Miimeaastased mugulsibultaimed. Vars väga lühike või peaaegu puu'
dub, enamasti peitub *įllu., Lehed lineaalsed, valge keskrooga, arenevad
pärast õitsemišt, harvemini õitsemise ajal. Õied suured, silmapaistvad,
iühiku." raoga; väljuvad enamasti näivalt otsę mugulsibulast. Õiekate kor'
rapärane, piūalt lehterjas, pika kitsa rulja putkega, mis laieneb neelu kohal
kuuelehelišeks serviseks (kolm välimist õiekattelehte kolmest slsemisest
veidi suuremad) ' Tolmukad vabad, lühikeste niitidega, õiekattesi enamasti
lühemad, kinnituvad neelu kohal. Sigimik piklik, kolmepesaline, niitja ema'
kakaela ja kolme kollase või oranžika emakakaelahõlmaga; sigimiku alus
sageli rnįllas. Emakasuudmed tipmised. Kupar pikal nõrgal raol. Seemned
ümarad.

Perekonda kuulub üļe 80 liigi, mis on levinud. peamiselt Vahemere_
maades; levik ulatub ida suunas Väike_Aasiani ja Kaukaasiani, vähesteļ
liikidel ka põhja poole (Kesk-Euroopasse). Nõukogude Liidus esindab pe'
rekonda rlģi zõ liiki, millest mõned on Eestis tuntud ainult aia_ilutaime_
dena. Ęuroįpas on krookused kultuuris alates XVII sajandist.
Perekonna tüüpliik on C. satįaus L'

ļ

Kreekakeelsest sõnast hroke

taime nimi vanakreeka autoritel.
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_

niit; taimė niitja emakakaela tõttu; krokos

_

Lii(tDE MÄÄRAMrsE rRņĖL
1. Kevadel õitsevad taimed

-

Sügisel õitsevad taimed. Õied lilļakra, nr.u, valįed, tret"aamatļ voj
tumedamate triipudega. Mugulsibul võrkjaskiulise kattega
.
3. Safrankrookus
Crocus satįaus L.

-

2

Õied oranžkollased, sageli kahekaupa. Mugulsibul pikikiulise kattega.
Tolmukaniidid veidi karvased
2. Kollarie krookus Crocus f Įauus Weston

-

-

Õied lilLakad, valged või triibulised, tavaliselt üksikult' Mugulsibul
võrkjaskiulise kattega. Tolmukaniidid paljad või peaaegu paljad
l. Kevadine krookus Crocus aernus (L.) Hilļ

-

A l. Kevadine krookus Crocus orrjrir, (L.i Hill, Veg..r.,. ,0, ,.
- 3:444. 1906; Talts
l765; Asch. et Graebn. Synops.
in Eesti taim. määr.
903. 1966. _ C. satįaus B' uernus L. Sp. Pl. 36. 1753.
aĮbifĮoru.Š Kit.
- C.
in Schult. oestr. Fl. ed. 2. 1 :10l.l8l4; Subss. in Hegi,
Illustr. Fļ. Mitt._
Eur. ed. 2.2:394.1939; Fomin et Bordz. in <D-rr. ypCP 3:279.lg50; Pēters.
in Latv. fļ. l : 396. l953.
ĮIIaQpau ņeceugzü. (llB. joon., u,b, Į1
'9Į. Taime kõrgus (8)- l0-l5 (20) cm. Mugulsibul lamedalt ümardu_
nud. Lehti 2-4,lineaalsed, serval rullunud, kuni 6 mm laiad, õie pikkused
või lühemad. Õied valged, ļilļad võiitriibulisbd, enamasti üksikuļt, vahe1
kahekaupa, neelu kohaI karvased või ka paljad, aļusel ümbritsetud ühe suu_
ja ühe või kahe väiksema kõrglehega. Õiekatįelehtede naastusosa pik_
19ma
1iksüstjas või äraspidimunajas, laiusest pikem; sisemised õiekatteleįed
välimistest lühemad. Tolmukotid l<ollased, alusel nooljad, niidid paljad või
peaaegu paljad. Emakakaela hõlmad oränžid,.nr*rļti ei uļatu toļmukottide tipuni, vahel veidi pikemad.
Õitseb aprillis, mais.
Eestis aedades kasvatatav varakevadine ilutaim.
Üldlevik. Kevadise krookuse kodumaaks on Kesk_ ja Lõuna-Eufoopa
(ulatub põhjas Alpi.deni ja Karpaatideni). Laialdaselt kultuuris; palguti
Euroopas metsistunud.
Majanduslik tähtsus. Kevadine aia-ilutaim, tuntud paljude sortidena.
]

Vormirikas liik. Sageli kasvatatakse aedades selle alaühikuid, mida on
käsitatud ka iseseisvate liiļ<idena:
C. neapoĮitanu.s (Ker-Gawl.) Mord.
suuremad.ļ<ui tüübil, neelu_
- õied tolmukottidest
kohal karvased, emakakaela hõlmad ulatuvad
üle;,
C. HeuffeĮignus Herb.
õied suuremad kui tüübil, neelukohal paljad,
emakakaela hõlmad ulatuvad tolmukottidest üle.

l

Įternus (lad' k.)
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_

kevadine.
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l18. joon. Ķevadine krookus (Crocus aernus): a _ taime üldkuju (orig,), b
- mugulrisilõige sigimikust; kollane krookus (Crocus fĮauus): d
sįbul, c
emakakaela hõlmad;

-

safrankrookus (Crocus satiuus): e

_

-

emakakaela hõlmad.

Crocus fĮauus l Weston, Bot. univ. et hort.
Kollane krookus
2:237. l77l.
- C. maesįac#s Ker-GaWl. in Curt. Bot. Mag. 18 : t. p52.
1803.- C. aureus Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr. I :24:1806; Fedtsch.
in Fl; URSS 4:505. 1935; Talts in Eesti taim. määr.903. 1966.- ĮIIaQ-

A 2.

paH xerrrbrri. (llB. joon., d)
9Į. Taime kõrgus l0-20 cm. Mugulsibul piklikümmargune' ümbritse-

tud kileja pikikiulise kattega. Lehed kitsaslineaalsed, 4,2-4,5 mm laiad,
serval lühiripsmelised, seljal.madalalt andurjad. Õied vahel kahekaupa,
alusel ümbritsetud kahe kõrglehega, basaalne suurem kõrgleht puudub.

t
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fĮauus (lad. k.)

_

kolļane.

õiekate oranžļ<ollane, neelus palias. Tolmukaniidid ļiolļased, hõredalt kar_
vased, toļmukottidest lįihernad.
Õitseb aprillis, mais.
Eestis kasvatatal<se iļutaimena aedades.
Üldlevik. Balkani poolsaarel ja Väike Aasias. Nõukogude Liidus
Ķrirnrni poolsaarel (arvatavasti kultuurist metsistunult). Laia1daselt l<r-rl_
tuuris, paiguti metsistunųcl.
Majanduslik tähtsus. Kevacline aia-ilutaim.

A 3. Safrankrookus
satįuus L. Sp.pļ. 36. l753' s. str. (o.
'
- Crocus
officinalis); Asch. et Graebn.
Synops.3:450. l906; Suess. in Hegi, Ilļustr.
Fļ.Mitt.-Eur. ed.2. 2 :392' l939; Talts in Eesti täim. määr. 904. l966.
tllaQparr loceņgoft. (l lB. joon., e)
9Į. Taime kõrgus (ļ0) l5-20 (30)
cm. Mugulsibul lamedalt ümmar_
gune, võrkjaskiulise kattega. Lehti 6-l0 (l5), kitsaslineaalsecį,
õitest pike_
nlad, serval ja seljal andru kohalt ripsmelised. Õied üksikult,
vahel įahe_
kaupa, alusel üks suurem basaalne ja kaks väiksemat kilejat kõrglehte;
õiekattelehed sinakaslilļad, harvemini valged, sisemisel pinnal
alusel karvased. Toļmukotid koļlasecl. Emaļ<akael umbes 1 cm pikkune,
sügavalt kolmehõlmaline, oranŽide hõinradega, mis ulatuvad oiekatte tipuni.
Ei vilju.
Õitseb septernblis.
Eestis ilutaimena aedades, kuid võrdlemisi harva,
Spontaanselt ei esine kusagil, ainult kultuuris. Liigi kodumaa
on -Üldlevik.
Balkani poolsaar (Kreeka) või Väiļ<e:Aasia.
Majanduslik tälrtsus. Vana kuļtuurtaim, kultiveeritakse maitse_
ning
värvaine safrani sisalduse tõtiu, mida saadakse l<uivatatud emakakaelahõlmadest, täpsenralt emakasuuclmetest. Kahjutu värvainena
kasutatakse
safranit toiduainętööstuses kondiitritoodete, jlkaoride, juustu jne.
värvimiseks (kollaseks või oranžiks). Ķasutatakse ka parfümĮerias ja
meditsiinis. Kultiveeritaļ<se Lõuna-Euroopas (eriti Hispaanias, Lõuna-Prantsusmaal-jm.) ning Aasias, Nõukogude Liicluš Kaukaįsias ja
Ķrimmis. Kultuu_
ris ka ilutaimena.
Aedades ļ<asvatātakse sageli C. \ hgbridus hort. nime all tuntud nrit_
metest lįįkidest areįatud hübriide, mille määraInįnc on sageli raske. Eestis
leidub aedades ilutaimedena l<a veel teisi põhiliike.

2. triibus Irįdeae- Taimed enamasti risoomiga, sageii lehistunud vartega. Õicd l<orrapärrscd, tipmised' Perigooni pu"tkcosa" cnamasti lühįke.
Emakakael sügavalt jagunenud, sageli kroonjate hõlmadega.
1 satįuus (lad. k.)

17*

-

kultiveeritav, külvatav
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perekond võhumõõį

'.

Sp. Pl. 38.

-

Irist L.

1753.

Mitmeaastased rohttaimed enamasti roomava (vahel lühikese) risoo_
rniga' Varred üksikult või mitmekaupa, ümmargused või kahekandiļised,
lihtsad või harunenud, lehtedest pikemad või lühemad. Juurmised lehed
kimbuna, enamasti mõõkjad, lamedad, vahel lineaaļsed kuni niitjad; varfeļehed vähesearvulised, lühemad, vahel puuduvad hoopis. Õied raolised,
tipmised, üksikult või väheseõielistes õisikutes' võrdlemisi suuręd, korrapārased, sageli varsti närtsivad; õisiku ülemistel õitel üks, alumistel kaks
sageli
įitutit tu, teravatipulist kõrglehte. Sisemised õiekattelehed erinevad
kuju ja Suufuse poolest välimistest. Välimised õiekatteiehed sageli rõhtsalt
taiuvāa või alla pöördunud, sisemised hoiduvad püstiselt; kõik õiekattelehed alusel pinnukeseks ahenenud. Tolmukad vabad. Sigimik piklik, kolmepesaline, igas pesas arvukalt seemnealgmeid; emakakael kolmehõļmaline,
hõlmad sageli kioonjad, sarnanevad kuju ja värvuse poolest õiekattelehte_
dega. Kupar kandiline, sisaldab arvuļ<aļt pruunikaid seemneid. Seemned
lamedad või ümardunud, harva märgatava lisemega.
Perekond hõlmab umbes 200 ļiiki, mis on levinud peamiselt põhjapool_
kera parasvöötme lõunapoolsemas oSaS (eriti Vahemeremaades ja ĶeskAasias). Nõukogude Liidus esineb ligi 90 liiki, millest ainult kaks kuulub
Eesti lloora koosseisu. Mitmed liigid on tuntud meil tr<ultuuris ilutaimedena.
Perekonna tüüpliik on I' germanįca L.

LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

l.

2.

_

Õied koļlased; sisemised õiekattelehed välimistest märgatavalt väiksemad

.

2. Kollane võhumõõk

Irįs pseuclacorus L'

-

Õied enamasti sinised või sinakaspunased, kultuursortidel ka teist värvi;
2
sisemised ja välimised õiekattelehed peaaegu ühepikkused .
Lehed kitsad, umbes 5-6 mm laiad. Õied sinišed; õiekatte välimised
lehed sisemisel pinnal paljad. Kodumaine liik
'l. Siberi võhumõõk _ Įrįs sįbįrįca L.
Lehed laiemad, umbes 1,5 cm laiad. Õied sinised, lillakad, kollakad või
teist värvi; õiekatte väļimiste lehtede sisemisel pinnal (alusel) kollased
karvad (habe). Kultuurliik
Įris germanįca L.
3. Aed-võhumõõk

-

Lįmnįrįs Tausch, Hort. Canal. 1 : [9ļ. 1823.

_

Taimed
roomava risoomiga. Õiekatte välimiste lehtede sisemine pind paljas.
1. sektsioon

| īris, iridos (kr. k.) _ vikerkaar, sest taime kāsvatatakse sortidena, millel on kõigis
vikerkaare värvides õied. Taimenimi Theophrastosel.
260

b

c

a

d

_
l19. joon. Siberi võhumõõk (1rls sibirica): a
- taitle alurnine osa (orig.), b õitseva
iairņe üleminę osa (orig.), c ': sigimik emakakaela kroonļate hõlmadega, d
vilļad'
-

+ l.

Irįs sįbįrįca t L. Sp. Pl. 38. 1753; Wied. et
Sįberi võhumõõļ.
Web. Beschr. phan. Gew. Ęsth-, Liv- u. Curl. 23. lB52; Led' Fļ. Ross. 4 : 96.
1853; Schmalh. @;r. Cp. į Ioxg. Pocc. 2 : 468. lB97; Asch. et Graebn.
Synops. 3 : 505. 1906; Fedtsch. in Fl. URSS 4 : 5l9. ļ935; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 391. 1939; Fomin et Bordz. in @;r. yPCP
3:286. 1950; Pēters. in Latv. fl. l :39l. 1953; Markowsļ<. in @,r. JleHuurp.
oÕ.n. I :248. 1955; Jank. in Liet. fl. 2:557.1963.
- I. angustifolia Gi|ib.
Exerc' phytol. 2 : 49B. 1792.
Kacarnx cn6upcruü. (ll9. joon.)
9ļ. Risoom roomav kuni -tõusev, ülemises osas tihedalt kaetud pruunide
lehejäänustega. Vars püstine, 50--l00 cm kõrge, ümardunud, Seest õõnes,
ülemises osas harunenud. Juurmised lehed varrest iühemad, (3) 5-6 rrrm
laiad; varrelehti kolm, lühikesed, varreümbrised. oied tipmised, kahe- või
kolmeõielises õisikus' veidi lõhnavad, ebavõrdse pikkusega r'aagudel. Kõrglehest kate õite alusel helepruun, kilejas, piklik-elliptiline, kuni 4 cnr pikļ<une. Õiekatte putk lühike; õiekatte kolm välimist lehte tumesinised, piklil<munajad, alla pöördunud, alusel ahenenud kahvatusiniseks karvadeta 45 cm pikkuseks pinnukeseks; sisemised õiekattelehed lillakassinised, pikliktalbjad, niisama pikad nagu välimised, vahel veidi kitsamad. Sigimik kolmekandiline; emakakaela hõlmad kroonjad, ebakorrapäraselt hambulised,
kolmnurkjate suudmetega. Kupar piklik-ovaalne, kolmekandiline, 3-4 cm
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l20. joon. Siberi võhumõõga (Iris sibirica) ļeįukohad Eestis,

I
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sįbįrįca (lad. k')

-

siberi, Siberis kasvav.

pikkune, tömbitipuline' peaaegu nokata, raoline. Seemned veidi lamedad,
kuni 5 mm laiad.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis niisketel niitudel, puisniitudel ja luhtadel (näit. Emajõe luhal),
mada'lsoodes. Lääne-Eestis (Pärnu-Tabria ümbrus) j.a Lõuna_Eestis
(Tartu ümbrus) paiguti sage, mujal hajusalt või puudub (l20. joon.). Esineb üksikult kuni hõredate kogumikkudena.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arva.
tud Karjala, L.apimaa, Kr.immi pooļsaar ja Alaņ_Volga piirkond), Kaukaasias, Lääne- ja Ida_Siberis. Ka Lõurra_Skandinaavias, Kesk_Euroopas, Bal_
kani poolsaarel ja Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Sobib dekoratiivtaimeks niiskematel kasvukohta_
del ja tiikide kallastel.
j

2. Kollane võhumõõk
Irįs-pseudacorus r L. Sp. Pl. 38. 1753; Wied.
- Esih-,.Livet web. Beschr. phan. Gew.
u. curl. 23. l8b2; Led. Fl. Ross.
4:97' l853; Schmalh. o;r. Cp. z Įo>rlH. Pocc. 2:468.lB97; Asch. et Graebn.
Synops. 3 : 493. 1906; Fedtsch. in Fį. URSS 4 : 525. 1935; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt..Eur. ed.2.2 :387. 1939; Fornin et Bordz. in o.rr. ypcp
3 :2B7.1950; Pēters. in Latv. fl. t : 39l. l953; Markowsk. in <D"l.,Ileuvlrrrp.
o6"rr. l :247' 1955; Jank. in Liet. Īl,2 :55B. 1963.
Ķacarzx xenrlift, x.

no4nuoft. (121. joon.)
?. Risoom tugev, kuni2 cm läbinrõõdus, viltune, harunenud. Vars pisut
lamendunud, pole õõnes' ülemises osas harunenud, 70-l00 (l20) cm kārge.
Lehed lailineaalsed, mõõkjad, kunĪ2 (3) cm laiad; juurmised lehed peaaeģu
varre pikkused. Õied 2-5 (s_) õielises tipmises õisikus, kolļased, lõhnata,
pikkadel jämedatel raagudel, nende alusel kaks rohtjat kileja servaga kõrg-

lehte. Õiekatte putkeosa lühike; välimised õiekattelehed alla pooidunuā,
karvadeta, naastuosas munajad, aluseĮ,'ahenenud ļühikeseks pinnukeseks;
õiekatte sisemised lehed välimistest väiksemad, kitsad, püstised. Tolmukaniidid kreemikad. Emakakael umbes 3,5 cm pikkune, koļlaste, tipul hambu_
liste hõlmadega. Ķupar tömbilt kolmekandiĪine, 4-5 cm pikk' elliptiline,
tipul lühikese nokaga. Seemned 1amedad, pruuhid, läikivad, 6-8 mm laiad.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis lodumetsades, jõe_ ja järvekallastel, vesistel puisniitudel, madal_
soodes, kraavides ja lompides. Tavaline kogu territooriumil. Esineb üksikult või moodustab väiksemaid tihedaid kogumikke.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (välja arvatud Karja1a, Lapimaa, Dvina-Petšora piirkond). Kaukaasias ja Lääne_
Siberis. Peale seļle Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Bal_
kani poolsaarel ja Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Sobib istuiamiseks dekoratiivtaimena iiikide ja
basseinide äärde. Risoom sisaldab tanniide.

t pseudacorus (lad. k.)
kalmuse lehti.

-

ebakalmus (Acorus

-

kalmus) ; taime lehed meenutavad
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2. sektsioon Irįs.
PogĮris Tausch, Hort. Canal. l : [9]. lB23.
Taimed risoomiga. Õiekatte välimiste ļehtede sisemisel pinnal mitmerakulised

-

-

karvad.

Į2l. ļo9ņ' Ķqļląnę võhumõõk '(Įrīs

pseudacoras)

: õiįsęva taimę üļeņine osa. (orig.)

a

t22. joon. Aed-võhumõõk (Iris germanica): a
juurtega,

c

-

_

õitsev tairn (orig.),

õiediagfamm.

į -

osa rigoomi$t

A 3. Aed-võhumõõk -_ Iris germanicat L. Sp. Pl. 38. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curļ. 23. 1852, in ,textu; Led. Fl.
Ross.4: 100. 1853; Schmalh. @n. Cp. z IOxs. Pocc.2 :471. 1897; Asch. et
Graebn. Synops. S : 485. 1906; Fedtsch. in Fl. URSS 4 : 553. 1935; Suess.
in Hegi, Illustr. Ft. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 ; 3E5. 1939; Fomin et Bor,dz. in rDn.
yPCP 3 :'302. l950; Pēters. in Latv. fl. l : 394. l953; Jank. iņ Liet. fl.
2 : 562. l963.
repuauct<l.tli . (122.- joon.)
9ļ. Risoõnr-'Kacaruķ
lühike, roomav. Vars püstine, tugev, ülemises osas harune_
nud, 30:60 (B0-100) cm kõrge, lehtedest pikem. Lehed hallikasrohelised;
juurmised lehed umbes l,5 cm laiad, mõõkjad, varrelehed lühik'esed. Õied
suured, meeldiva lõhnaga, tavaliselt sinised või sinakaslillad (kultuursorti_
del helesinised, valkjad, pruunid jt.), peaaegu raotud, mitmeõielisies tipmistes õisikutes. I(ate õite alusel koosneb kahest piklikust, ülemises osas
kilejast kõrglehest. Õiekaite putk s"igimikust veidi pikem; välimised õiekattelehed naastuosas laialt äraspidimunajad, ahenevad kollakasvalgeks
pinnukeseks, nende sisemisel pinnal kollased karyad (habe) ; sisernised õiekattelehed ümardunult munajad, heledamad, järEult.ahenenud pinnukeseks.
Emakakaela hõlmad laiuūad, mõlajad, Tolmukaniidid tolmukottide pikku_
sed. Kupar piklik-ovaalne, suur.
Õitsęb juunis, juulis.
Eestįs aedades ja parkides ilutaimena. Metsistub harva ja ei levi laialt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunapiirkondades
paiguti.kultuurist metsistunult. Levinud Lõuna-EuroopaS' Vahemeremaade
idaosas, Väike-Aasias.
tfiibus Gļadįoleae Dumort. Anal. fam. pl.58. t829; Melõhior in Engl.
Syllabus Pflanzenfam ' ed.2.2 :537' l964.
Mugulsibultaimed. Õied pisut
ebakorrapärased. Perigooniputk enam või -vähem kõverdunud
3.

3. p.erekond kuremõõk
Sp. Pl. 36.

-

Gįadįoļus2 L'

1753.

Mitmeaastased mõõkjate lehtedega mugulsibultaimed. Mugulsibulad
enamasti ümbritsetud vanade lehtede jäänustega. Õied silmapaistvad, są'
geli ühekülgses tähk- või kobarõisikus, alusel kahest kõrglehest kattega.
Õiekate pisut ebakorrapärane, viltuselt lehterjas, kõverdunud putkega. Tolmukaid kolm; tolmukapead kinnituvad niitidele alusest veidi, kõrgemal.
Sigimik kolmepesaline, igas pesas rohkearvuliselt seemnealgmeid. EmakakaeĮ niitjas, kolme a1useļ lineaalse, ülemises osas talbjalt ļaienenud hõlmaga. Kupar kilejas. Seemned ümarad või 1amedad, vaheļ ka äärisega.
Perekonda kuulub ligi 250 liiki,'mis on levinud eriti Lõuna. (Kapimaal)
ja Põhja-Aafrikas, vähemal määra| Vahemeremaades ning Ida-Aasias,

r germanica (lad. k.)
saksa, Saksamaal kasvav.
z gĮadioĮus (lad. k.) _- diminutiiv sõnast gĮadĮus
järgi.
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mõõk; taime mõõkjate lehtede

harva Kesļ<-Euroopas. Nõukogude Liidus on registreeritud üheksa liiki,
millest üks ļ<uulub Eesti floora koosseisu, Perekonna esindajaid tuntakse
kultuuris kaunite ilutaimedena.
Tüüpliik on G' comrnunis L., mis esineb Lõuna_Euroopas ja Vahemerema a cļcs.

=F t. l{iidu-kunemõõk
- Gļadioįus įmbrįcatus ' L. Sp. Pl. 37. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 24. lB52; Led. Fl.
Ross.4 : 107. lB53; Schmalh. O.rr. Cp. u IOxu. Pocc. 2 : 465. lB97; Asch. et
Graebn. Synops.3:560. 1906; Czern. in Fl. URSS 4 : 583. 1935; Suess. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 402. 1939; Fomin et Bordz. in O.ir.
yPCP 3 : 307. 1950; Pēters. in Latv. fl. l : 395. 1953; Markowsk. in on. JIeHļ4Hlp.'o6n. l :249.1955; Jank. in'Liet. fl. 2 : 563. l963.
LĮInaxuIiK ĮIepe-

-

"'";:1i;J'1į1rlnll,5

(2) cm läbimõõdus, peenelt kiuļiste välissoomustega. Vars püstine, suhteliseli peenike, 40-60 cm kõrge. Juurmisi lehti üks
või kaks (kolm), soomusjad, lühikesed, 2-6 cm pikkused; varrelehti kaks
või kolm, l,5-2 cm laiused, õisikust lühemad; alumine varreleht mõõĻjas,
enam-vähenr iörrrbitipuline, teistest laiem; ülemised varrelehed lineaalsüst-

jad, pikalt teritunud, kõige ülemine lühike. Õied ühekülgses 5-8 cm pikkuses 3-7 (l0) õiega õisikus' Ķõrglehed õite alusel rohtjad, süstjad, terava"
tipulised, õitest lühemad. Õiekate punane, sageli sinaka varjundiga,2,5_
3,5 cm pikl<, kõverdunud putkeosaga; õiekattelehed naastuosas äraspidimunajad, peaaegu ühesugused, tömbitipulised, ahenenud kitsaks pinnukeseļ<s. Tolmukaniidid lookjalt kaardunud, tolmukottidest veidi pikemad. Ema_
kakaela hõlmad laienevad tipu poole. Kupar äraspidimunajas, raotu, tömbilt kolmekandiļine, B_l0' (12) mm pikkune. Seemned roostepruunid, lamedad, ovaalsed, kitsa äärisega, umbes 4-5 mm pikad.
Õitseb juulis, augustis.
Eestis niitudel ja uhtl.amminiitudel, harvemini rannaniitudel, põõsastikes, harva ka umbrohuna põldudeļ. Esineb ainuļt mandriosas, Pärnu ja
Tartu ümbruses sagedamini, mujal haruldane või puudub (l24. joon.).
Moodustab kogumikke või esineb üksikute või väheste eksemplaridena.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eirroopa_osa kesk. ja lõunapiirkonclades,
Kauļ<aasias, Lääne_Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu Kesk-Euroopas,
Vahemeremaade lääneosas, Balkani poolsaarel.
Majanduslik tähtsus. Sobib dekoratiivtaimena aedadesse.
\

Peale tüüpteisendi eristatakse
var. aĮbifĮorus Krecz.
õied valged; pole seni Eestis täheldatud, külļ

-

aga naaberaladel.
Aedades kultiveeritavad aed-kuremõõgad (gladioolid, aed-mõõklilled)
on enamasti hübriidse päritoluga, aianduses tuntud G. X hgbridus hort.

|

įmbrįcątus (lad.

k.) _

katusekividę taoliseļt asetunud; ülestikku asetsevate õite

tõttu'
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l23. joon. Niidu-kuremõõk (GĮadīoĮus imbricatus): a
õitseva taimę üļemine osa (orig.), c

-

-

taime alumine osa (orig.), &
_ äärisega seeme,

emakakaeļa hõlmad, d
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l24. joon. Niidu-kuremõõga (GĮadioĮus įmbrįcatus) leiukohad Eestis.

(G. cultorum hort') nime alļ. Korduvate ristamiste teel, eriti Lõuna-Aafri'
kast pärinevate liikide vahel, on ,saadud suur hulk aedvorme, millc täpne
määramine pole iga kord võimalik. Hübriidsed liigid ja nende sordid on
pika õitsemisaja, kõrge kasvu (kuni l-l,5 m), suurte (kuni l0 cm) er,i
värvides kaunite õiie ja pikkade õisikuiega (0,5-0,B m ja pikemad). Head
lõikelilled. Hiljemini õitsevate, eriti ilusate hübriidide hulka kuuluvad G. \
gandauensi.s van Houtte, G. \ Lemoįneį hort., G. \ nanceianus hort. jt.
Aed-kuremõõkade lähtevanemateks on peamiselt neli Lõuna-Aairikast
pärinevat liiki: G. trįstįs L., G. cardįnaļįs Curt., G. Saundersii Hook. ja
G. psittacinus Hook.
Kultuuris võib sageli kohata ka liiki G. communįs L,
Irįdaceae sugukonnast kasvatatakse ilutaimena aedades veel LõunaAaĪrikast pärineva perekonna Trįtonįa Ker_Gawl. hübriidseid esindajaid,
näit. T. )( crocosmiĮfĮora (Lemoine) Nich. IMonįbretįa \ crocosmiĮfĮora
Lemoine, Crocosmia \ crocosrrtiifĮora (Lemoine) N. E. Brown]
- mugul.
sibultaim juurmiste lineaalsete lehiede ja oranžide või punakate kobarõisi_
kus õitega; viimasel ajal kasvatatakse ka Kapimaalt pärinevat taime Freesia ref racta (Jacq.) Ecklon ex Klatt (GladioĮus resupinatus Pers., G' ref ractus Jacq.)
- vars enamasti harunemata, õisik alusel põlvjalt kõverdunud,
õied rohekaskollased, valged või helelillad, lehterjad, umbes 3 cnl pikkūsed,
ühekülgses õįsikus.
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4. sugukond ioaiised

- iuncaceae iuss.
Gen. pl. ąa, tzes.

i

Ühe_ või mitmeaastased rohttaimed, harvemini padjandina l<asvavad
poolpõõsad (Prionium). Risoom püstine, mitme ladvapungaga, või horisontaalne ja moodustab maa-aluseid võsundeid. Varrecį cnamasti lrarunemata,
püstised või tõu'svad, ruljad, harveminį lapiku<J, lchistunucl l<ogu ulatuses
või ainult alusel. Mõnedel liikidel lehed puuduvad ning assimileeriva Varre
alusel ašuvad vaid kilejad labata lehetuped. Lehed pikad, kitsacļ, kõrreliste
lehti meenuįavad. Lehelaba paljudel liikidel sõlmiline (sõlmed on hästi
märgatavad kuivatatud taimedel), ristlõikes ümmargune, renjas või lame.
Lehetuped kas'lahtised kileja Servaga' ülaosas sageli kahe pikema või
lühema kileja kõrvakesega või kinnised, pikkade udekarvadega ülaservas.
Õied väikesed, tipmises ebasarikõ.isikus. Mõnedel liikidel on õisik näivaļt
'külgmine (õisiku kandeleht näib varre pikendusenä). otslku alusel üļts
kuni mitu õisiku kandelehte. Sugukonna mõnedel eksootilistel liikiclel esineb
üks tipmine suhteliselt sūur õis, meie.liikidel asetsevad õied õieraagudel
kas üksikult või osaõisikutesse koondunult. oite alusel (või ka osaõisikute
alusel) kilejad kandelehekesed. Õiecį aktinomorfsed, perigoon koosneb kahe
ringina asetsevast kuuest väliskujult enam_vähem sarnasest õiekattelehest'
Õiekattelehed rohelised üõi pruunid, rohtjad või mõnikord nahkjad, kileja
servaga' säilivad ka viljumisajal. Tolmukaid kuus, harvemini kolm. Sigimik,
ülemine,. koosneb kolmest viljalehest. Emakasuudmeid kolm. Vili
- ühevõi kolmepesaline kupar. Seemned suhteliselt'väil<esed, enclospermirikkad.
Tuultolmļejad 'taimed
sugukonda kuulub 8 perekonda umbes 300 liigiga, nendcst kuus origotüüpset pere.konda on levinud lõunapoolkeral. Eestis on loalised esindatud
kahe perekonnaga.
rritist .uiu'nĮr.rikku tähtsust selle sugukonna esindajatel ei ole. Mõningaid liike kasutatakse punumistöödel, söödataimedena looduslikel rohu
maadel,, viimastel aastatel ka heitvete puhastamiseks.
Loaliste määramisel on tähtsaks eristustunnuseks perigooni ja l<upra
pikkus ning nende omavaheline Suhe, samuti kupra ja seernnete kuju. Šee_
pärast tuleks usaldusväärsete rnääramistulemuste saamiseks koguda üks_
nes viljuvaid taimi ja vältida liiga vanade eksemplaride korjamist, sest
nendel võivad õiekattelehtede tipud ja kilejas ääris oļla murdunud.

l.

Lehetuped lahtised, enamasti kileja servaga; lehed paljad. Vars mõni_
kord lehistumata. Ķupar kolmepesaline, paljude seemnetega
l. perekond luga Įuncus L.

-

-

Lehetuped kinnised, lehtede ja lehetuppede servas pikad valged udekarvad. varred alati rehistunud. Kupar

*:T,."xTii,lnf,i "j"Ti,)u,i, or.

I
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Koostanud R. Sander ja L. Viljasoo.

l. perekond luga

-

Įuncust L'

Sp. Pl. 325. ļž53.
Ühe_ või mitmeaastased rohttaimed. Lehed lineaalsed, ristlõikes ruljad

või lapikud, -harvemini renjad. Vaite alusel sageli soomusjad lehetuped.
Mõnel liigil lehed puuduvad ja nende ülesannet täidavad klorofülli sisaldavad varred. Lehetuped lahtised, lehelaba alusel tihti kilejad kõrvakesed.
Ebasarikõisik ühe või mitme kandelehega. Õied õisiku harudel ühekaupa

(sel juhul iga õie alusel kaks kilejat kandelehekest) või osaõisikutena, mille
aļusel on kandelehekestest moodustunud ühine kate: Perigoon koosneb
kuuest kileja servaga rohtjast või veidi nahkjast õiekatteļehest. Tolmukaid
kuus, harvemini kolm. Kupar kolmepesaline, teravikuga, mille moodustab

säiliv emakakaela jäänus. Seemneid arvukalt, väikesed, ovaalsed või pikli'
kud, paljudel liikideļ sabajate lisemetega.
Perekonda kuuļub umbes 220 |iiki, mis on levinud kõigil mandritel.
Nõukogude Liidus kasvab üle 60 liigi, neisi Eestis lB.
Perekonna tüüpliik on Į. infĮexus L'
Vanemas kirjanduses on andmeid Į. acutifįorus'e'Ehrh. ex Hoffm.
(Į. sųĮuaticas Reichenb.) esinemise kohta Saaremaal, kuid sellekohane her_
baarmaterjal puudub.

LIlKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.
-2'

2
Üheaastased narmasjuuriega taimed
Mitmeaastased risoomi, maa-aluste võsundite või mugulaga taimed 4
osaõisikuid l-4, väheseõielised. Kupar ümmargune, sisemistest õie'
kattelehtedest märksa lühem
luncus capitatus Weig.
1. Nuttluga

-

--

Õisik rikkalikult harunev, õied üksikult või ligistikku. Kupai piklik,
3
sisemistest õiekattelehtedest pikem võį. veidi lühem
3. Sisemised õiekattelehed teravatipulised, kuprast pikemad.. Kupar
ümara- või teravatipuline. Varred enamasti püstised
2. Kraavluga - ļuncus bufonĮus L.
Sisemised õiekattelehed tömbiiipulisēd, kupra pikkused või veidi 1ühe- mad.
Kupar järsult teritunud, tipul lühikese ümara emakakaela jäänu_
sega. Varred enamasti tõusvad

' 3.

Konnaluga
- Įuncus ranarįus Song. et Perr.
4. Varred lehistunud või ainult alusel kaarjalt tõusvad lehed, mis juurekaelale kinnituvad laiade helepruunide tņppedega. Õįsik tipmine 5
lehistumata, alusel pruunikate labata tuppedega. Õisik näivalt
-] Varred
l5
külgmine
5. Varre alusel helepruunide tuppedega lehekodarik
Įuncus squarrosus L.
6. Nõmmluga

l

-

Taimenimi Vana_Roomas; tuleneb ilmselt ladinakeelsest sõnast juncere
ma, kuduma, mis viitab taime kasutamisele punumistöödel.

-

punu-
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Varredl-4 lehegä . J J J . J j ; : ; ; .
6.

7.

Õisik rohkeõieiine
8.

d

Õied õisikus üksikult, iga õie alusel kaks kilejat kandeļehekest. Lehed
pole sõlmilised või sõlmed pole väliselt märgatavad .
7
Õied osaõisikutes, mille alusel ļ<andelehekesed. osal liikidest lehed
sõlmilised (sõlmed väļiselt märgatavad, eriti kuivatatud taimedel) l0
Õisik l-4 õiega, õiekattelehed teravatipulised, kuprast poole lühemad.
Varred tavaliselt üksiku1t
B. Rabaluga
luncus stggius L.

-

.

8

Õiekättelehed rohekad või õlgkollased, teravatipulised. Õisiku alusel
tavaliselt kolm kandelehte
7. Sale luga luncus tenuįs Willd.

-

oiekattelehed pruunid, tömbitipulised. Õisiku alusel üks või kaks ka.n-

delehte
9.

9

Õiekattelehed umbes kupra pikkused, keskmiselt 3 mm pikad. Tolmuka-

pea'tolmukaniidisi umbes kaks korda pikem. Ķupar enanrasti tume-

pruun

5.

Tuderlug

a

.Īuncus Gerardįį Lois.

-

Õiekattelehed kuprast palju lühemacl, keskmiselt 2 mm pikad. Toļmuka_
pea tolmukaniidi pikkune või pisut pikem. Ķupar helepruun

4. Lapik luga

10.

-

Įuncus compressus Jacq'

Varre alus muguljalt paksenenud, taim sageli võsunditega. Lehetuped
pikkade va1l<jate kõrvakesteg

a

9. Madal luga Įuncus bulbosus

L.

Varre alus pole muguljalt paksenenud. Tavaliselt risoomiga, võsuncļi_
teta taimed. I(õrvakesed lühikesed .
ll
I l. Õiekattelehed kahvaturohelised või õlgkollased, harvemini seĮjaosas
nõrgalt punal<aspruunid. Kuni 90 cm kõrgused taimed
t4, Tömbiõieline luga'- ļuncus subnoduįosas Schrank
Õiekattelehed tumepruunid või pruunid. Kuni 60 cm kõrgused tai_

med

n

12. Sisemised õiekattelehed teravatipulised

l3.

l;

14.

Läikviljaline luga

Kõik õiekattelehed tömbitipulised,

- Įuncus artįcuįatus
enamasti ogateravikuga

13

osaõisikud asetsevad väga tihedalt. Kupar teravatipuline. Tolmuka_
pea tolmukaniidi pikkune või pikem
12. Lääneluga -- Juncus anceps Laharpe

osaõisikud asetsevad hõredalt. Kupar tömbitipuline. Tolmukapea tolmukaniidist lühem
14
osaõisik poolkerajas, paljuõieline. Õieraod enam-vähem ühepikkused.
Kupar ovaalne, tipus järsult ahenev
10. Tumepruun luga
Įuncus alpinus Yifl,

-
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L.

-

Õsaõisik ovaalne või munajas, väheseõieline. Üks-kaks õit pikema
õieraoga, teistest üleulatuvad. Kupar piklikmunajas, tipus sujuvalt
ahenev

ll.

Sõlmluga

Juncus noduĮosus Wahlenb.

-

15. (4.) Tihemurusalt või mätastena kasvavad

l6.

taimed

16

Hõremurusalt kasvavad taimed (varred sageli ühes reas) .
lB
Tolmukaid kuus. Õiekattelēhed'3-4 mm pil<ad, sisemised välimistest
umbes l mm lühemad. Varred sinakashallid,12-20 pikivaoga
l5. Sinihall luga Įuncus infĮexüs L.

-

- Tolmukaid
lised

kolm. Õiekattelehed enam-vähem ühepikkused. Varred rohe-

l7
17. Vars 12-30 tugeva pikivaoga. Varre pikendusena näiv kandeleht
õisiku juures puhetunud. Õisik enamasti kerajas, tihe (õisikuraod pole
nähtavad)

-

17. Keraluga

-

luncus congĮomeratus L.

Vars siļe või nõrgalt vaoline (kuivatatud taimedel), õisiku alusel sissenöördunud. Kandgleht pole puhetunud. Õisik enamasti hõre (õisikuraod

nähtavad)

16. Harilik luga

-

Įuncus

effusus L.

l8'

Varred peenikesed, kuni l,5 mm läbimõõdus. Kandeleht varre pikkune
või pikem. Õiekattelehed helerohelised või veidi pruunikad, kupar ümmargune
lB. Niitluga Juncus |iĮiforrnis L.

-

Varred jämedamad. Kandeleht varrest 2_-4korda lühem. Õiekattelehed
pruunid, kupar äraspidimunaj as
19. Randluga
luncus baĮtįcus Willd.

-

-

l. alamperekond Gramīnifoļjį Buch. in Abh. Naturw. Ver. Bremen 4 : 406. 1875' _
IuncįneĮĮa (Fourr.) Ķrecz. et Gonįsch' in Fl. URSS 3 : 5l4. 1935. _ Ģen.'ĮuncįneĮļa
Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. II, 17 : l72. 1869.
- Õied 3-6-(8-) kaupa ühes või
mitmes osaõisikus, mille aļusel on kilejatest kandeļehekestest kate. Seėmned lisemeta.
1853; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 : 450. 1890; Schmalh. O"r. Cp. u IOxu. Pocc. 2 : 519.
1897; Krecz. et Gontsch. in Fļ. URSS 3 : 5l5. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mįtt.-Eur.
: 327. 1953;
ed. 2.2 : 203. 1939; Ķrecz. in <Dl. VPCP 3 : 30. 1950; Pēters. in Latv. fl.
Mischk. in <Dn. Jleguurp. o6.rr. :228' 1955; Jank. in Liet. Īl.2 : 47l. 1963; Nilss. et Snog.
Curguķ roūog'ļatHü. (l25. joon.)
in Bot. Not.124 (l) : 8. l97l.
o . Varred üksikult või mõnekaupa, peenikesed, l_20 cm .kõrged. Lehed kuni mm

l

l

_

l

laiad, lamedad, suhteliselt suurte lehetuppedega, kõrvakesed puuduvad. Õied 174 vähese'
õielises osaõisikus. Õiekattelehed (2) 3_4 mm pikad, teravatiģulised, sisernised väĮimįstest
märksa lühemad, kilejad. Tolmukaid kolm, tolmukapea tolmukaniidist umbes kaks korda
lühem. Kupar perigoonist märksa lühem, l,5_2 mm pikkune, kerajas või pisut ovaalne,

,

,opįtoįu, (lad. k.)

18 ENSV floora IX

_

puujur.
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l25. joon. Nuttļuga (Įuncus capitatus): a ja b
c _ taime kääbusvorm,
- taime _üidkuju,
_ osaõisik, e _ kupar koos osa õiekatteļehtedega,.
õįekatteļehed tolmukaga, g _
f
seeme, ft _ lehe ristlõige. [Nilsson ja Snogerup (197Į) järgi.]

d

hele_ võį punakaspruun' ļäikiv. Seemned ļįsemeta, 0,3 mm pikad, munajad, pikivagudega.

ja

rist_

Kasvab kuivavatel loigukohtadel, teedel, rannikul. Eestist pole seni leitud, kuįd võib
oletada tema esinemist Lõuna_ ja Kagu-Eestis ning Saaremaaļ. Lähimad'ļeiukohad asuvad

Pihkva oblastis, Läti NSV-s Vidzēmes ja Ķuramaal ning Lõuna_Rootsis.
Uldlevik. Nõukogude Liidus kasvab ilmselt sissetooduna Euroopa-osa kesk_, 'lääne'lõunarajoonides
ja
ning Volgamaal. Liigi looduslik levila hõlmab Kesk- ja atlāntįlist
Euroopat, Vahemerēmaid, Skandinaavia poolsaarē ļõunaosa. Apofüütse liigina on omā
ļevilat viįmasel ajal tunduvalt laįendanud.'
Liigi mõõtmed, sealhulgas õite ja viljade suufus' varieeruvad kasvukohatįngimustest
oĮenevalt õige suures ulatuses.

Breilen 4 : 406.
Õied üksikult, mõnikord ligistikku, iga õie alusel kaks kilejat kandelehel<est. Seemned lisemeta, harva sabajate lisemetega.
l. sektsioon PoiophgĮĮi.
- Paeophųlll Rouy, Fl. Fr. l3 : 25l. l9l2. Subgen. Tenageia (Dumort.) O. Kuntze in Post et O. Kuntze, Lex. gen.
phan.303. l904; Krecz. et Gontsch. in Fļ. URSS 3:515. l935.
- tJheāastased võsunditeta taimed. Lehed lamedad, lineaalsed, kuni l mm 1aiad, ilma
Selgesti eristatavate kõrvakesteta. oisil< lihtne või dihhotoonisėlt harunev.
Seemned lisemeta.
2. alamperekond PoiophųĮĮiBuch' in Abh. Naturw. Ver.

lB75.
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2. Kraavluģa
- Juncus bufonīus1 L. Sp.Pl.32B. 1753, s. str.; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u' Cįrl. l92. lB53; Led. Fl. Ross.
4:23l. lB53; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 : Į74. lB90; Schmalh. on. Cp.
n Įoxu. Pocc.2 : 5lB. lB97, P.P.; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3:5l7:
1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : tg2. 1939; Krecz. in
Qn. VPCP 3:26. 1950; Pēters. in Latv. fl. l :32B. 1953; Mischk. in (D.rr.
.IleHzurp. o6n. I :229. 1955 Jank. in Liet. fl. 2 : 472. 1963; parm. in Eesti
taim. määr.9l0. 1966; Cope et Stace in Watsonia 12 (2): l2l. l97B.
Į.dįaarįcatlls Gilib' Exerc. phytol. 2 : 506. 1792.
,I. nastanthas Ķrecz. et
- <D;r. ypcp B :27. lg50;
Gontsch. in Fl. URSS 3 : 517, 624. 1935; Krecz. in
Pēters. in Latv. fl. l :329. 1953; Parm. in Eesti taim' määr.9l0. 1966.
Curuaķ >xa6nft' (I26. joon., a, b)
o. Heleroheline 5-30 (40) cm kõrgune rikkalikult harunev taim (mõnikord haruneb juba alaies-varre alusest). Varred peenikesed, enamasti püs_
tised või tipuosas laiuvad, alusel kollakaspunaste lehistunud tupped'e,ga.
Lehed niitjad, l-l,5 mm lai.ad, varrest palju lühemad, ilma selgesti eristatavate kõrvakesteta, Õisik mõne- kuni paljuõieline, rikkalikult harunev, püs_
tiste või laiuvate õieraagudega. Õied üksikult või õieraagude tipuosas 2või 3- (4-) kaupa koos. Kandeleht õisikust veidi lühem või pikem. Kande_
lehekesed õie alusel kilejad, va1kjad, tömbitipulised, kuni 2,5 mm pikad.
oiekattelehed rohelised, laia kileja äärisega, kitsaslineaalsed, teravatipuli_
sed, 6-6,5 (7,5) mm pikad; vaļminud viljal hoiduvad kuprast eemale.
Sisemised õiekattelehed välimistest veidi lühemad ja laiemad. Tolmukad
1,5-2 (2,5) mm pikad; tolmukapea :umbes tolmukaniidi pikkune. Kupar
hele- või kollakaspruun, õiekattelehtedest lühem (4-4,5 mm pikk), pikīlt<_
munajas, aheneb sujuvalt teravaks või enam-vähem ümardunud tipuks,
millel säilivad emakakaeļa jäänused. Seemned kollakaspruunid, 0,3_
0,5 mm pikad, ovaalsed, lamēda alusega.
Õitseb juunist kuni suve lõpuni; seemned valmivad alates juuni lõpust.
Kasvab põldudel, pinnaseteedel, kraavides, loigukohtadel, niiskeļ liivasel või mudasel, harvem savisel pinnasel. Tavaline kogu vabariigis.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kasvab peaaegu l<ogu territooriumil (välja
arvatud arktilised ja kõrbealad); väljaspool Nõukogude Liitu Euroopas ja
Ida-Aasias. Antropohoorsė liigina on laiendanud oma leviļat Ameerlkasļe
ja Põhja-Aafrikasse.
Majanduslik tähtsus. Põlluumbrohi, eriti niiskel ļiivasel pinnasel.
Kraavluga on väga suure kohanemisvõime ja muutlikkusega vormirohke liik. Meie materja1is võib tüüpilise ssp. bufonills'e kõrval eristada
veel ssp. nastanthus't (Krecz. et Gontsch.) Soõ (var. congestus $/ahlenb.),
mis tüüpalamliigist erineb tugevasti harunenud laiuvate ning tagasikäändunud varte, ligistikkulasetsevate õite ning väiksemate mõõtmete poolest.
Nii on ssp. nastanthus'e välimised õiekattelehed umbes 6 mm, tolmukad
l,5-l,8 mm ning kupar 4,5 mm pikk. on võimalik eraldada teisigi allükt

bufonĮas (lad.

koh įa dele.

l8į

k')

-

kärnkonna.; liigiepiįeet viilab kraavloa niiskeįele kasvu-
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susi, mille taksonoomiline väärtus ja geneetiline püsivus pole aga selged.
Varieeruv kromosoomide hulk (2n:30, ca 54,60, l20) näitab, et kraavluga esineb mitme fassina, kusjuures tüüpiline esinemisvorm näib olevat
tetraploidne.

a

w

c

d

a * taime üldkuju (orig.), b _ õis valmija Stace (1978) järgi]; konnalttga (Juncus ranarius): c
- taime
üldkuju (orig.)' d _ õis valminud kupraga ICope ja Stace (l978) järgi].

ļ26. joon. Kraavluga (Įuncus bufonius)'.

nud kupraga [Cope

2:Ī6

t Song.et Perr. in Billot, Annot. Fl'
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.2 : 193.
J. ambiguus auct., Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 518. 1935;
1939.
Krecz. in'o"rr. yPCP 3:27.1950; Jank. in Liet' Ī1.2:474. 1963; Parm. in
Eesti taim. määr. 910. 1966; Cope et Stace in Watsonia 12 (2) : l23. l97B. -:
Į. ĮuzepczukįįĶrecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3:5l9,625' 1935; Krecz' iri
Į. bufonius
tDn. VPCP 3: 28. 1950; Parm' in Eesti taim. määr.9ll. 1966.
-: 5l8.
lB97. _
2
Pocc.
loxg.
Cp.
u
o"rr.
Schmaļh.
(Song.
Perr.)
et
ranarįus
c.
Currrįx .nxryruaunü. (l26. joon., c, d)
O. Heleroheline, alates varre keskkohast rikkalikult harunev taim.
Varred tavaliselt tiheda puhmana, püstised, l0-40 cm kõrged, alusel puna'
kaspruunide enam-vähem ļehistunud tuppedega. Leh'ed kitsaslineaalsed,
lamedad või nõrgalt renjad,:0,5-0,7 mm laiuse labaga, suhteliselt lühike'
sed. Õisik väheharunev, püstisie või laiuvate harudega. Õied 4-5 (5,5) mm
pikad, ühekaupa või ligistikku õisikurao ühel küljel. Kandelehekesed kile'
jad, tömbid, umbes 2 mm pikad. Õiekatteļehed kahvaturohelised, laia kileja
äärisega, ebavõrdse pikkusega. Välimised õiekatteļehed 4-5 (5,5) mm pikad, süstjad, terava oga.ja tipuga, mis viljuvatel taimedel on sageli rõhtsalt
tagasi käändunud; sisemised 3,5-4 mm pikad, välimisiest laiemad, tavali'
selt tömbitipulised. Tolmukad (l,5) l,8-2 mm pikad; tolmukapea tolmuka_
niidist 2-4kord,a lühem. Kupar enam-vähem siserniste õiekattelehtede pikkune (3,5-4,5 mm pikk), piklikovaalne, järsult aheneva, peaaegu lameda
tipuga, millele kinnitub lühike (0,5 mm) emakakaela jäänus. Seemned
pruunikad, siledad, munajad, 0,5 mm pikad.
Õitseb mai lõpust augusiini; vll1ād valmivad aļates juunist.
Kasvab niiskel liivasel ja savikal, põuaajal 1äbikuivaval pinnasel kraavides, liivikutel, pinnaseteedel jne., sageli merevee mõjupiirkonnas. Esineb
peamiselt rannikualadel, mistõttu palju haruldasem kui kraavluga.
Üldlevik. Peaaegu kogu Nõukogude Liidus (välja arvatud arktilised
ja mäestikualad), Mongoolia RV-s, Lääne-Hiinas, atļantilises, Kesk- ja
Lõuna-Euroopas, Skandinaavia poolsaare lõunaosas.
Majanduslik tähtsus. Veepiiri vahetus läheduses massiliselt kasvades
kinnistab rannaliiva, luues iingimusi selļe kamardumiseks. Väga harva esi-_
neb umbrohuna mereäärsetel įõ1dudel.

3.

- Juncus ranarįus
Fr. et Allem. 192. 1860; Suess. in Hegi,
Konnaluga

Nagu kraavluga, nii on ka konnaluga võrdlemisi vormi- ja teisendirohļ<e. Kõigi allüksuste taksonoomilise väärtuse selgitamine on võimalik
üksnes katsekultuuride baasil, mis näiiaksid, mil määral üks või teine välis-

tunnus on pärandatav. Selle 1iigi rühmitamine ainuüksi taime välistunnuste
aluseļ viib suure hulga süstemaatiliseļt väheütlevate vormide eristamisele.
Üheks selļiseks on näiteks Į. Įuzepczukįį Ktecz. et Gontsch., mis tüüpilisest
konnaloast erineb madalama kasvu, suuremate õite ning mõnevõrra pike_
mate tolmukapeade poolest.'Pole välistatud, et see vorm on tekkinud kraav'
ja konnaloa ristumise tulemusena.

ļ

runarįļļs

(la<l.

k.)

-

koņną-; liigiepiteęt viitab kqnnaloa nļisketele kasvukohtadele'
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2. sektsioon Compressi (Boiss.) Rouy, Fl. Fr. l3 :247,IgĮ2.-$Compressl Boiss. Fl. or. 5 : 35l' lB84. _ Subgen. Pseud,otenageia Ķrecz''et
Gontsch. in Fl. URSS 3 :527. lg3s.
murusali kasvavad
- Mitmeaastased
iaimed. Lehed lamedad või renjad, lineaalsed,
kuni 2 (3) mm laiad, arenenud kõrvakestega. Õisiku kandelehti l-3. Seemned ļisemeta, harva saba_
j ate lisemetega.

4. Lapik

luga

-

Juncus compressus r Jacq. Enum. stirp. vindob.

60.

1762; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 192. lB52; Led.
Fļ. Ross. 4 : 229. lB53; Buch. in Engl. Bot. Jahrb' t2 : lB5. lB90; Schmalh.

o"l. Cp. u Įoxg. Pocc. 2 :5|7.lB97; Krecz. et Gotsch. in Fl. URSS 3 :527.
1935; Suess. in Hegi, Ilļustr. Fl. ĮĻitt.-Eur. ed. 2. 2 : lg5. 1939; Krecz. in
o.ņ. VPCP 3 : 32. 1950; Pēters. in Latv. fļ. l : 330. 1953; Mischk. in tDn.
.rleuuurp. o6.n. I : 230. 1955; Jank. in Liet. fl. 2 : 477. 1963; parm. in Eesti
taim. määr.9l2' 1966; Nilss. et Snog. in Bot. Not. t24 (a) : a35. ļ97l.
Į. buĮbosus L. Sp. Pl. ed. 2.466. 1762, non L. Sp. Pl. l753'
Curgux cĮ,lĮoc_
uyruri. (127. joon,. a-e)
9Į. Tihemurusalt kasvav horisontaalse risoomiga taim'
Varred püsti_
sed, l0-30 cm kõrged, alusel vēidi lapikud ning ümbritsetud helepruunide
lehistunud tuppedega. Juurmised lehed varrest lühemad, lineaalsed, kuni
l mm laiad, lameda lehelaba ja nõrgalt renja tipuosaga. Varrelehti enamasti üks. Lehetuped'lühikeste tömpide kilejate kõrvakestega. oisik lame,
umbes 4_8 cm pikk, õieraod ebavõrdse pikkusega. Õisiku kandeleht on
harilikult õisikust pikem. Õied 2-2,5 mm pikad, ligistikku õisikuraagude
tļpus. Iga õie alusel kaks kilejat tömbitipulist, umbes l mm pikkust kande_
lehekest. Õiekattelehed piklikmunajad, tömbitipulised, pähkli- või kollakas_
pruunid, laia rohekaskollase seljaosa ja valkja kileja äärisega' Välimised
õiekattelehed sisemiste pikkused või veidi pikemad, sissepoole käändunud

tipuosaga, märgatavalt kumerad. Sisemiste õiekattelehtede tipuosas märksa
laiem kilejas ääris kui välimistel. Tolmukad l,2-l,8 (2) mm pikad; tolmu_
l<apea tolmukaniidist veidi pikem. Kupar külgvaates peaaegu kerajas,
ümardunud tipuga, lühikese teravikuga; ristlõikes veidi kolmekandiline,
ümardunud tahkudega. Valminult on kupar läikivpruun, õiekattelehtedest
pikem (2,l-2,6 mm). Seemned äraspidimunajad, roostepruunid, kuni
0,3 mm pikad.
Õitseb juuni lõpust augusiini; viljub alates juulist.
Kasvab niisketel niitudel ja puisniitudel, kadasiikes, pinnaseteedel ja
teeservadel, jõgede kaldanõlvadel, lammidel, järve- ja tiigikallastel; haĻvem rannikul soolase vee mõjupiirkonnas. Apofüüt.
. ÜIdlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias,
Kesk_Aasias,
Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas. Väljaspool Nõukogude Liiiu Hiin,
įį].,
Mongoolia RV-s ning Jaapanis, samuti Kesk_, atlantilises ja Lõuna-F'uroopas, Skandinaaviamaades (välja arvatud' põhjapoolsemad alad). PõhjaAmeerikas kasvab ilmselt inimese poolt sissā tooduna USA ja
Kanada ida_

osas.

I
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compressĮls (lad' k.)

_

kokku litsutud, lapik; lapikų yąrre järgi.
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taime üldkuju (orig.), b _ õis valmi_ ]ehe ristlõige-Įü._ e
väliminē õiekatteļeht tolmukaga, d - seeme, e
nud kupraga, c
Gerardii):
järgi];
i _ taime üldkuju
(197t)
tuderluga
Snogerup
{Įuncus
Nilsson

'(Įuncus compressus): a
|27. joon. Lapik luga
(orig.),

ia-

_

g _ välimine õiekatteleht tolmukaga, h _ õis valminud kupraga, i i ja k _ lehe ristlõige. [g-Ė Nilsson ja Snogerup (1971) järgi']

seeme,

5. Tuderluga
Juncus Gerardįį į Lois. in Desv. Jour. Bot. rėdigė
2 : 284. lB09; wied.- et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 192.
lB52; 'Led. Fl. Ross. 4.: 229. 1853; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 : 187. 1890;
Schmalh. <Dn. Cp. u IOxu. Pocc.2 :517. l8g7; Krecz. et Gontsch. in Fl.
URSS 3 : 528. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 196.
1939; Krecz. in on. yPCP 3 : 33. 1950; Pēters. in Latv. fl. t : 332. 1953;
Mischk. in O.rr. "l-leuurIrp. o6;r. l :230. 1955; Jank. in Liet. Īl.2:477.1963;
Parm. in Eesti taim. määr. 9l2. l966; Nilss. et Snog. in Bot' Not. l2a (a) i
439. l97l.
- L bottnįcas Wahlenb. Fl. Lapp. l1. l8l2. - CurHnķ Xepäpa.
('"į j"rxl;riL*Įt,.rlne
roomava risoomiga tihemurusalt kasvav taim, mis
moodustab sāgeli tiheda kamara. Varred püstised või alusel tõusvad, B_40
(45) cm kõrged, ristlõikes enam-vähem ümmargused, alusel punakaspruunide lehistunud või lehistumata tuppedega. Juuimised lehed
įuuduvad või

vähesearvulised, varrelehti üks või kaks. Lehed varrest lüūemad, sileda
renja, 0,8_2,5 mm laiuse labaga; kõrvakesed laiad ja suhteliselt lühikesed,
tömbitipuĪised. Õisik kuni l0 cm pikk, mõne- kuni paljuõieIine, üsna tihe,
püstiste ebavõrdse pikkusega õisikuraagudega. Õisiku kändeleht õisikust
enamasti lühem (harva õisiku pikkune või sellest pikem). Õied üksikult.
Iga õie alusel kaks umbes l mm pikkust kilejat, tömbi või veidi teritunud
tipuga enamasti pruunikat kandelehekest. Õiekatielehed piklikmunajad,
tumepruunid (harva õlevärvi), võrdse pikkusega (umbes 2,5-g mm pikād),
tömbi sissekäändunud tipuosaga (eriti välimistel õiekattelehtedel). Tolmu_
kad l,6_2 mm pikad; tolmukapea tolmukaniidist umbes kaks koräa plkem.
Kupar õiekattelehtede pikkune või veidi pikem, tumepruun, munajas uāi pit lik, ümardunud tipuga, millel lühike teravik. Seemned 0,4-0,6 Ļm piĖad,
roostepruunid, munajad, nõrgalt pikivaolised
Õitseb juunist augustini; viljub alates juuni keskelt.
Kasvab rannaniitudel ja liivarannal. Tavaline läänerannikul ja _saartel, harvemini Soome lahe rannikul, sisemaal haruldane.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas rannikutel ja suuremate siseveekogude kallastel, Kaukaasias, Kįsk_Aasias, Lääne_ ja lda-Siberis' Väljaspool Nõukogude Liitu Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Väike_Aasias, Iraanis, Hiina RV lääneosas, Mongoolia RV-s' Põhja-Ameerika idaosas. Sisemaal, eriti areaali lõunapoolsemas oSaS' ļ<asvab sageli sooldunud pinnasel.
Majanduslik tähtsus. Hinnafav söödataim rannaniitudel, kus moodus_
tab koos kõrreliste, tarnade ja segarohustusse kuuluvate halofiilsete liikidega Įuncus Gerardį'į assotsiatsiooni. Tuderloaniitude saagikus on
6_20 ts
kuiva heina hektarilt. omab tähtsust ka rannaliiva kinni"stajana.
Eestis kasvav tuderluga kuulub alamliiki ssp. Gerardii.

+ 6. Nõmmlu ga - Įuncu, ,ģuorrorus2 L' Sp. Pl. 327' 1753; Wied. et
web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. curr. t-ot: tssz; Led. Fl. Ross.
I

Prantsuse botaaniku Louis Gerard'i (1783-1819) auks antud nimi.
_ ļaiali, haņali; juurmigte ļehtęde ąqętųge jätgi.

2 squarrosus (ląd, k.)
28q

c

b

e

w"
a

l28. joon. Nõmmluga (Įuncus squarrosus):.a _ taime üldkuju (orig.), b
kupraga, c _ õiekatteleht tolmukaga, d _ seeme' e
ļehį ristlõĘe.

Snogerup (l97l) järgi.]

Į&

valminud
-_eõisNilsson
jį

4:23l.1853; Buch. in Ęngl. Bot. Jahrb. 12: lB4' 1890; Schmalh. on. Cp,
u IOxu. Pocc. 2 : 5lB. 1897; Kr.ecz. et Gontsch. in Fl. URSS B : 532. l93S;
Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 201. 1939; Krecz. in O.n.
yPCP 3:35. l950; Pēters. in Latv. fļ. t :332. lg53; Mischk. in oņ.]IeHLIHlp.
o6"l. l :230. t955, Jank. in Liet. fl. 2:476' l963; Parm. in Eesti taim. määr.

914. 1966; Nilss. et snog. in Bot. Not. 124 (a) : a35. tg7t.
- cnrunx.pamonupennuü. (l28. joon.)
9į. Hallikas- või kollakasroheline kompaktseid mättakesi moodustav
tihemurusalt kasvav taim' Varred jäigad, püstised, l0-40 cm kõrged, tava_
lisęlt ļehistumata (harva ühę vąrięļāhegā). Juurmisi ļehti arvukalt, need
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Į29. joon' Nõmmloa (Įuncus squarrosusJ leiukohad Eestis.

J
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l30. joon, Nõmmloa (Iuncus squarrosus) areaal. [Merisel, Jägėr ja Weinert (l965) järgi
täiendustega.]

jäigad, püstised või tõusvad,7-25 cm pikad ning l-2 mm laiad, teravatipulised. Lehetuped laiad, õlgkollased, kilejate ümaratipuliste kõrvakestega. Õisik püstiste harudega, kuni l0 cm pikk; kandeleht õisikust harilikult
veidi lühem. Õisikus kuni kolmkümmend 4,5-5,5 mm pikkust õisikuraagude
tipuosas ligistikku .asuvat õit. Õiekattelehed ühepikkused, kilejad, ümardunud tipuga, õlg- või tumekollased, valkja kileja servaga. Sisemised õiekattelehed süstjad, väļimised mõnevõrra laiemad, munajad. Tolmukad õiekatte_
lehtedest poole lühemad, kuni 3 mm pikad. Tolmukapea l,5-2 mm pikk,
lineaalne, tolmukarriidist 3-4 korda pikem. Kupar õiekattelehtede pikkune,
äraspidimunajas või elliptiline, ümardunud tipuosaga, millel lühike lame
emakakaela jäänus. Seemned 0,6-0,7 mm pikad, pruunikad, äraspidimunajad, tugevate piki_ ning nõrgemate ristvagudega.
Õitseb juunis; viljub alates juuni lõpust.
Kasvab niisketel liivastel niitudel, rabastuval liivapinnasel, rabaservadel, kraavikallastel, hõredates rabastuvates männikutei, rabastuvatel nõmmedel. Loode-Eestis ja Tallinna ümbruses paiguti, mujal üliharva
(129. joon.). osa leiukohii Tallinna ümbruses on inimtegevuse tulemusena
hävinud või hävimas. Liik on Eestis oma areaali kirdepiiril. (l30. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Baltikumis, Leningradi ja Pihkva oblastis
(harva), Valgevene ning Ukraina NSV-s. Põhilevilaks on atlantiline ja
Kesk-Euroopa, Lõuna-Sļ<andinaavia, Briti saared, Gröönimaa ja Island;
Soomes juhusliku tulnukana.
Majanduslik tähtsus. Märkimisväärset söödaväärtust ei oma. Kena
kattetaim sobivaiel pinnastel; omapärase väļimuse tõttu sobib ka kiviktaimlasse.

*z. Sale luga luncus tenuįs l Willd. Sp. Pl. 2:2l4.l799; Buch. in
Engl. Bot Jahrb. 12 -: l93. lB90; Schmalh. o.rr. Cį. u loxu. Pocc. 2:5l7.
1897; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS B:538. 1935; suess. in Hegi, Iilustr.
Fl. Mitt._Eur' ed.2. 2: 197.lg39; Krecz. in o.n. yPCP 3 : 36. 1950; Pēters.
in Latv. fl. l : 333. 1953; Jank. in Liet. Īl. 2 : 478. 1963; Nilss. et Snog. in
Bot. Not. 124 (4) : 441. 1971.
- f . macer S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. pl.
2 : 164. l82l.
CurHux roHxulä. (l3l. joon.)
9Į. Heleroheline
tihedaid mättaid moodustav püsik peenikeste, alusel
lehistunud, l0-40 cm kõrguste vartega. Varte alusel helepruunid lehistumata tuped. Lehed pehmed, lineaalsed, ristlõikes nõrgalt renjad, l-l,3 mm
laiad, umbes poole varre pikJ<used. Lehetupel kaks valgei kilejat, umbes
3 mm pikkust tömpi kõrvakest. Õisikuraod erineva pikkusega. Õisiku alu.
sel 2 või 3 (4) kandelehte, neist üks õisikust poole pikem, teine õisiku pikkune, ülejäänu(d) lühem(ad). Õied ligistikku, kinnituvad õisikuraagude
tipuossa. Õite alusel valkjad kilejad, umbes 2 mm pikkused ieravatipuīised
kandelehekesed. Õiekattelehed 4-5 mm pikad, süstjad, pikalt teritunud
tipuga, enam-vähem võrdse pikkusega. Viljuvate õite õiekattelehed õlgkol_
lased, nõrga rohelise varjundiga, valkja kileja servaga. Tolmukad 2I

tenuįs (lad. k.)

_

peęnike, õhuke, kitsas; peęņikęętę vartę

jā kįtsastę lehįede järgi.
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13l. joon. Sale luga (Įuncus tenuis): a _
taime üldkuju (orig.), b - õis valminud
kupraga }a c _ lehelaba alus kõrvakestega
[Britton ja Brown (l968) järgi]' d * õie-

ja * seeme ĮNilsson
"
järgi].
ja Snogerup (l97l)

katteļeht tglmukaga

o

d

2,5 mm pikad; toļmukaniit tolmuka'
peast 2-3 korda pikem. Ķupar mu_
najas, ko1lakaspruun, õiekattelehie_
dest lühem (3,5-4 mm pikk), töm_
bitipuline, vähe märgatava teraviļ<u_
ga, Seemned Pruunikad, umbes 0,3
mm pikad, lühikese teritunud tipuga
ja enamasti lisemetega.
Õitseb juunist kuni sügiseni; viljumine algab juulis
Kasvab niiskel nõrgalt happeli-

sel pinnasel, tavaļiselt teeservadel,
niiiudel, veekogride kallastel. Antro-

pofüüt. Eestis levinud viimase 25 aas-

W

a

&

e

ta jooksul (esmasleiud 1955. ja :1957.
a. Võru j'a Põlva .rajoonist). Teadaolevalt kasvab l3 paigas, peamiselt
Lõuna-Eestis ( l32. joon.) .
į]ldlevik. Liigi kodumaaks on
Põhja-Ameerika Kanadast Mehhiko_
ni, ilmseli ka Lõuna-Ameerika. Ini,mese vahendusel ļevinud üle kogu
Euroopa, välja arvatud arktilised ja
Vahemereäärsed alad (l33. joon.) .
Leitud Alaskalt, Fliina RV-st, Austraaļiast j a Uus-Meremaalt'

3. alamperekond septali Buch. in Abh. Naturw. ver. Bremen 4 : 406.
1875, emend Novik. in Fl. part. Eur. URSS 2 : 09. 1976. - AĮpini Buch.
Õied ühistest kandelehekestest ümbritsetud osaõisikuis. Seemned
l, C.
lisemeta, hafva sabajate lisemetega.
l. sektsioon Stugįį.Fries ex Rouy, Fl. Fr. |3':232. l9l2' - Subgen.
Stųgiopsis (Gand.) o. Kuntze in Post et o. Kuntze, Lex. gen. phan. 303.
ļ904; Krecz',et,Goįtsch. įn Fl. URSS 3 :520. 1935. - Ģen. Stggiopsis Gand.
iiī Fl. Eirr. tėrr'.adj. 28 Z 23l.lB90. -- Õisik koosneb ühest, harvemini mõ'
nest väheseõielisest osaõisikust. Seemned värtnakujulised, tipul ja alusel
sabaja lisemega. Lehed torujad või niitjad, veidi renjad, vaid harva vähestę

sõlrnedega.
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l32. jqon. Saleda loa (Įuncus tenuis) leiukohad Eestis.

\
į\
l33. joon. Saleda loa (Įuncus tenuis) šünantroopne levik Euroopas. [Meusel, Jäger ja
Weinert (l965) järgi täiendustega.j
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luncųs stųgĮus t L. Syst. nat. ed. t0' 2 :987. 1759;
Rabaluga
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. l9l. lB52; Led. Fļ.
Ross. 4 : 232. 1853; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 :392. lB90; Schmalh. o"tr.
Cp. u IOxu. Pocc. 2 : 518. 1897; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 523'
ld35; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 205. 1939; Pēters. in
Latv. fl. I : 329. 1953; Mischk. in O.n' .IleHuurp. o6.n. I : 229. i955; Jank.
in Liet. fl.2:49l. l963; Pafm. in Eesti taim. määr.9ll. l966; Nilss. et Snog.
in Bot. Not. l24 (l) :2. |97l. - Curgnķ cruruftcxufi' (134. joon.)
_ 9ļ. Hõremurusalį kasvav rohekas, sageli
pruunika või punaka varjundiga rohttaim.
Varred püstised, ruljad, peenikesed (läbimõõt
0,5-l mm), 10-20 (30) cm kõrged, kuni
keskpaigani lehistunud. Varre alusel üksikud
pruunikad lehistumata tuped. Varrelehti üks
või mõįi, niitjad, veidi lapikud, Juurmised
lehed varrest lühemad (umbes pool varre
b
pikkusest). Kõrvakesed tömbid, lühikesed'
Õisik koosneb ühest, harvemini kahest või

8.

@

G

d

@

kolmest osaõisikust. Õisikuraod püstised.
Õied õisikus l-3- (5_) kaupa, ümbritsetud
ühistest kandelehekestest. Kandeļehekesed

laisüstjad või munajad, teravatipulised, õitest
umbes kaks korda lühemad. Õisiku kandelehti
üks (harva kaks), varieeruva pikkusega, õisikust lühem või pikem. Õiekatteļehed kitsassüstjad, tömbi- või teravatip'ulised, 3-3,5
e
(4,5) mm pikad, õlgkollased, keslrosas (seljaosas) sageli punakad, selge kileja äärisega. Õiekattelehed ühepikkused või välimised
sisemistest üsna veidi pikemad. Tolrrrukad
2-2,7 mm pikad; tolmukapead ovaalsed, tolmukaniitidest mitu korda lühemad. Kupar
periandist l';5 2 korda pikem, ovaalne, rist-/ lõikes kolmekandiline, õlgkollane või pruunikas. Kupar tipust teritunud, väga lühikese

a

l34. joon. Rabaluga (Įuncus stgg'ius): a -' taime
üldkuiu (orig.), ü
-õis valnrinud'kupraga,c
Seeme,
tolmukatega, e _ -osa_
õisik,_d _õiekattelehed
ja
(1'971)
Snogerup
Nilsson
ristlõige.
lehe
t
{b
|

-

-

ļ

järgi.]

.

Ladinakeelsest sõnast sfggias, mis .antud taimele süngeilmelise kasvukoha järgi
Styxi jõge pidasid antiikkreeklased allmaaiļma piiriks.

.

.
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l35. joon. Rabaloa (Įuncus stggīus) Ieiukohad Eestis.

teravikuga, Seemned Su|ured' koos seemnefüü ja lisemega 2,2-2,4 mm
pikad, värtnakujulised; ilma Seemnerüüta lļ2_l,4 mm pikad, munajad,
kiitsilised, tumedama tipuosaga. Seemnerüü 1ai, valkjas või õlevärvi, seemnest raskesti eraldatav
Õitseb alates juuni lõpust; seemned vaļmivad juulis ja augustis.
: . Kasvab rabadel ja rabaservadel, ra-bastuvatel lodudel. Eelistab älveste
servi, kasvades kõige sagedamini Drosera angĮica kasvuvöö ülemisel piiril
või veidi kõrgemal. Kõige massilisemalt kasvab turbal, mille lagunemisaste on 6-7 (lO-pallilise skaala alusel) ning pH:5,5-5,8 (6,2); väldib
kohti, kus leht- ja maksasammalde katvus on.suur. Eestis on rabaluga oma
levila lõunapiiril (Kesk-Euroopas esineb mägedes). Leitud umbes kümme_
konnast paigast (neisi mõnest korduvalt), mis asuvad hajusali kogu ter.
ritooriumil, välja arvatud Saaremaa, Muhumaa ja väikesaared (l35. joon.).
Rabade kuivendamise tagajärjel on mitmeļ leiukohal hävinud (Tartu ümbrus, Endla raba jm.). Eestis väärib kaitset kui hävimisohus liik.
Üldlevik. Liik on levinud põhjapoolkera okasmetsavööndis. Mģned leiukohad Põhja-Norras ja Koola poolsaarel ulatuvad tundraaladele; lõunas
ulatuvad üksikud leiukohad Kesk-Rootsi (Põhja_Skäne) ja Leedu NSV-sse;
Poolast leitud möödunud sajandil vaįd ühest leiukohast' osaareaal KeskEuroopas (Tirooli Aļpid, Šveits), kus liik on väga haruldane.
Fries ex Rouy, Fl. Fr. 13:234.1912.
Subgen.
ozophųĮĮum (Dumort.) o.. Kuntze in Post et o, Kuntze, Lex. -Gen. phan.
2. sektsioon ArtįcuĮatį
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Õisik harunenud,
303' 190a; Krecz. et Gontsch. in Fl. uRsŠ 3 : 534. 1935.
Seemned
osaõisikust.
mitmeõielisest
paljust,
tavaliselt
mõnest
või
koosneb

-

lisemeta. Lehed lamedad või (pool-) ruljad, sõlmilised (sõlmed hästi mär_
gatavad kuivatatud materjalil).

9. Madal luga _ luncus buįbosus '_L. Sp. Pl.327.1753, s. Str.,:'ņ6ņ
Sp. Pl. ed. 2. 1762; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 537. 1935; Krecz' in
oll. VPCP 3 : 38. 1950; Pēters. in Latv. fl. l : 334. 1953; Mischk. in O.rr.

.Ileuuurp. o6r. 1 : 231. 1955; Jank. in Liet. il. 2 :486.1963; Nilss. et Snog.
Į. supinas Moench, Enum. pl. Hass.
in Bot. Not. 125 (l) :7. 1972.
I : 167. 1777;'Nied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l9l.
lB52; Led. Fl- Ross. 4 :227. lB53; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 : l9l. lB90;

_

<D"u. Cp. u IOxu. Pocc.2:519. 1897; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2, 2 : 2I0. l939; Parm. in'Eesti taim. määr. 9l4. 1966. flyKoBHĪĮHbIü. (l36. joon.)
'Curguķ
.9Į. Heleroheline.taim peenikeste ruljate, ladvaosas harunevate, PüS_
tiste või tõusvate vartega, mille alus sibuljalt paksenenud. Varred (2)
4-20 (27) cm kõrgused, sõlmekohtadest sageli juurduvad. Ujuval vormil
varred kuni 50 (70) cm pikad. Risoom puudub. Taim moodustab sageli
võsundeid. Juurmised lehed varrest lühemad; neist alumised lehistumata
kiiejaääreliste tuppedena, ülemised pikkade lehetuppede ja niitjate, ebaselgelt sõlmiliste lehelabadega. Varrelehti üks või kaks, maismaavormil var_
rest lühemad. Lehetuped pikkade tömpide kõrvakestega. oisik väheharunev,
koosneb 3-30 osaõisikust. Õied osaõisikus 2-6- (l0_) kaupa,'mõnikord
osade õite asemel tütartaimed. Tihti õitseb esimesel eluaastal. Kandelehekesed kilejad, varieeruva kujuga, õiekattelehtedest lühemad. Õiekattelehed
ovaalsed või süstjad, tömbitipulised (välimised mõnikord üsna teritunud
tipuga) , 2,5-3 (4) mm pikad,.võrdse pikkusega või sisemised veidi pike'
mad, rohekad või hele- kuni tumepruunid, punaka seljaosaga, laia kileja
äärisega. Tolmukaid kolm või kuus' õiekattelehtedest enamasti poole lühe-

Schmalh.

l,5-ļ,6

(2) mm pikad. Tolmukapea 0,4-l mm pikk, ovaalne, tolmu_
pikkune
kaniidi
või kuni poole lühem. Kupar varieeruva kujuga: piklik_
ovaalne, sujuvalt aheneva tipuga või ruljas, tömbi tipuga või lohukesega
tipuosas; rohekas või pruun; sageli tipuosas tumedamalt värvunud, alusel
heledam; õiekattelehtede pikkune või kuni ļ/g võrra pikem. Seemned 0;5_
0,6 mm'pikad, ovaalsed kuni äraspidimunajad, punakäs- või koļlakaspruu_
nid, võrkja kestaga.
Õitseb alates juunist; seemned valmivad juuli algusest kuni sügiseni.
Kasvab veekogude liivastel ja mudastel kalļastel, soomudal ja madalas
vees. Leitud mandri loodeosast ja läänesaartelt, peamiselt Vormsilt ja Hiiu'
maalt (137. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa lääne- ja edelarajoonides, Kesk' ja
atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Skandinaavia lõunaosas.
mad,

I
288

buĮbosus (lad.

k.)'_

sibuljas, sibulakujuline; sibulakujulise vafre aluse järgi.

dģf
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joon' Madal luga 1Įuncus bulbosus\: a, b ja c. - taime üldkuju (orig.), d, e ja '| õis valminud kupraga, g luh_ õiekatteļehęd tolmukatega, į-se'eme, i - ļehe ristlõige.
136.
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Nilsson ja Snogerup (l972) järgi.]
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l37. joon. Madaįa loa (Įuncus buĮbosus) leiukohad'Eestis.

'''

Eestist kogutud materjalis võib eristada järgmisi teisęndeid ja vorme:
varfed püstised;
var.'bulbosrrs
-1iigi
Ī. buįbosus
tüüpiline esinemisvorm;
- (Roth)
Sander (Į. uĮiginosus Roth, Tēnt. fl. Germ.
Ī. uļiginosls
laiuvad
l55.
l7BB)
l:
- varredpaigast või roomavad, sõlmekohtades sageli juurHiiumaalt;
duvad; ļeitud mitmėst
var. [Įuitans'(l-am.) Sander (Į. f Įuitans Lam. Encycl.3 : 270. t7B9) 'ujuvate veesisestė vartega, leitud Haapsalu rajoonist Tänavjä1vest ja
Iliiumaalt.

l0. Tumepruun'luga
-'luncus aĮpinus ' Vill. Hist. pl. Dauph. 2 :233.
Fl. Ross. 4 : Ž24. lB53; Buch. in Engl. Bot" Jahrb. 12 : 372. l}9p;
Schmalh. o",r. Cp. u Īoxu. Pocc. 2 : 5l9. 1897;.Krecz. et Gontsch. in Fl.
URSS 3 : 537. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 214.
1939; Krecz. in.<D.n. yPCP 3:40. 1950; Pēters. in Latv. fl' 1 :335. 1953;
Mischk. in <D.n..IIeuNHrp. o6n. I :231.1955; Jank. in Liet. fl. 2 :487. 1963;
Parm. in Eesti taim. määr. 9l4. 1966.
aĮpinus.
Nilss.
- Į.Į. alpinus SSp.
et Snog. in Bot. Not. l25 (2) : l35. |972'
Schreb.
in
Schweigg.
- fuscoater
et Koertą, Fl: Erlang. l49. l8ll; Wied, et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-;
Liv-,u. Curl. l90. lB52.
Cnrgux annuil'cķuüt. (l38. joon., a, b, c)
1787; Led.

-

t
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aĮpĮnus (lad. k.)

.-

alpi-, Alpides kasvav

ar.

W.

b

&

g
L

a

d

l38. joon. Tųmepruun luga (Įuncus alpinus): a * taime üldkuju (orig.), b _ õis val"
minud kupraga ja c _ õįekaįtelehed tolmukatega [Nilsson ja Snogerup (1972) järgi];
sõlmluga (Įuncus noduĮosus): d _ taime üldkuju (orig.), e _ õis vaļmįnud kupraga ja
õiekattelehed tolmukatega [Nilsson ja Snogerup (l972) järgi]' g
oseõisik [ĮIlnnxoa
f

-

(ļ954)

l9*

järgi].

-

l

ģļ. Rohekas(-koiląne) iühikese roÖmāva risoomiga püsik. Varred kuni
50 cm kõrged, ruljad või üsna nõrgali lapikud, lehistunud. Varte aļusel
helėpruunid,lehistumata tuped. Lehed vartest lühemad, lame-ruljad, hi.vade sõlmedega. Kõrvakesed ümarad, kuni'l,5 mm pikad. Qisik kuni l0 cm
pikkune, kitsas. Õisiku ļ<andeļeht ļühike. osaõisikuid mõņest kuni mõneteistkümneni, tavaliselt siiski vähe; õied osaõisikus (3_) 6-8- (l0_) kaupa.
Õiekattelehed läikivad, kastan- või tumepruunid (harva foheka seljaosaga),
(l,5) 2_2,5 (2,7) mm pikad, piklikmunajad. Įälimised õiekattelehed sise_
mistest veidį pikemad, tömbivõitu või veįdi teritunud tipuga; sisemised tömbitipulised, laia kileja servaga. Tolmukad 0,8-1,2 mm pikad; tolmukapead
lineaalsed, kollased, tolrnukaniitidesi kuni l/3 võrra lühemad või peaaegu
sama pikad. Kupar tumepruun, piklik või munajas, tipul ahenev, (2,2) 33,5 mm pikk, vähemärgatava (alla 0,l mm pikkuse) emakakaela jäänusega.
Seemned 0,5 mm pikad, äraspidimunajad või ovaalsed, võrkja kestaga'
Õitseb juunis_juulis; seemned valmivad alates juuli teisest poolest.
Kasvab niiskel ļįivaseļ ja savisel pinnasel rohumaadel, teeservadel,
metsa- ja põlluteedel, oja- ja kraavikallastel, liigirikastel sooniitudel, puisniitudel, rannikul (ka madalas,vee-s). Üsna tavaļine kogu Eestis; Hiiumaali
leitud peamiselt saare. lõunaosast.
Üldlevik. Ķogu Euraasia põhjaosas (tundravööndis harva) ja PõhjaAmeerikas. Puudub Lõuna-Euroopas ja Inglismaal.
Majanduslik tähtsus. Väheväärtusļik söödataim, umbrohi niiskel liivasel pinnasel .ja uudismaadel.
Tumepruuni Iõa teisenditest esinevad Eestis:
ja vili
var. aĮpinus
varred ja õisikuraod suhteliselt jämedad,
'õis
mõnevõrra väiksemad kui alljärgņevaļ teisendil;,siia kuulub enamik meil
leitud taimedest;
Yar. macrocephaĮus Hyl.
- õisik laiem, meenutab läikviljalise loa õisi_
kut, õiekattelehed 2,5-2,7 mm, kupar 3-3,5 mm pikk; harva, peamiselt
Ida-Eestis.

ll.'Sõlmluga
- luncus noduĮosusr Wahlenb. Fl. Upsal. l14. l820;
Schljak. in @n. Mypvr. o6n, 2 : 169. 1954; Parm. in Eesti taim. määr. 914.
l966.
- Į. aĮpinus ssp. noduĮosus (Wahlenb.) Lindm' Svensk. Fanerogamfl. 155. l9l8; Nilss. et Snog, in Bot. Not. l25 (2) : l36. 1972.
- Cnruuķ
yse,lxoauri. (138. joon., d, e, f, g)
9ļ. Lühikese roomava risoomiga hõredate mätastena kasvavad rohelised, sageli veidi punaka varjundiga taimed. Vars 20-40 cm kõrge, püS_
tine või alusel tõusev. Aļumised, enamasti labata tuped pruunikashallid
kuni punakaspruunid, ülemised sageli kuni hele-purpursed. Varrelehti 2_4,
,ristlõikes elliptilised, ainult alusel renjad, kuivanult ebaselgelt sõļmilised.
Lehetupp leheļaba alusel ümarate, umbes 0,5- mm pikkuste kõrvakestega.
Õisik hõre, (2) 3-8, harva rohkema osaõisikuga. Alumine kancleleht õisi_
I
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noduĮosus (lad. k.)

_

sõlmiline; lehe ehituse järgi.

kust enamasti kaks korda lühem (harva sama pikk või pikem). osaõisikud
võrdlemisi hõredad, (2) 3-5 õiega, enamasti üks õis (või kaks) pikemal
õieraol. osaõisiku kandelehekesed 2-3,5 mm pikad, rnunajad või piklikild,
tipus teravad või järsult teritunud, kilejad, .alumises osas seljal andruga.
Õiekattelehed helepruunid, tihti rohekad, kileja äärisega (2) 2,2-2;5
(2,9) mm,pikad; välimised enamasti sisemistest pikernad ja kitsamad,
ümardunud tipuga, sageli selgesti eristatava ogateravikuga. Tolmukapea
veidi või kuni kaks korda tolmukaniidist lühem. Kupar õiekattelehtedest
pikem, 2,3-2,8 (3) mm pikk, tömbitipuline, sujuvalt ahenev, märgatava
teravikuga. Seemned .ovaalsed, 0,7-0,8 mm pikad, vahakollased, pinnalt
ebaselgelt võrkjad.
Õitseb (juuni lõpus) juulis, augustis, viljad valmivad augustis, septembris.
Kasvab veekogude niiskētel mudastel, liivastel ja kruusastel kallastel,
soistel ja niisketel'luhtadel, kuivematel madalsoodel ja teede äärtel. Levinud peamiselt Lääne- ja Loode-Eestis, Saare- ja Hiiumaal, harvem Peipsi
aares Ja ļ artu umDruses. \
Üldlevik. Põhjapoolkera tundraVööndi lõunapoolsetel ja meįsavööndi
põhjapoolsetel aladel enam-vähem, tsirkumpolaarselt'
SõImloa teisenditest on Eestis' 1eįtud:
var. noduįosrĮS
- tavaline liigi esinemisvorm;
õied osaõisikus
var. rarifĮoras (Hartm.) Fries (Į. rariftoru.s Hartm.)
pikemal
madalakas(harva
õieraol;
neist
üks
kaks)
tavaliselt kolmekaupa,
vuline, 3-6 (s) cm kõrgune taim; ol1es põhjapoolsema levikuga esineb
meil üliharva, leitud Põhja-Eestist.

t Laharpe in Mėm. Soc. Hist. Nat.
Paris 3 : 126.lB27;
Ęngl. Bot. Jahrb. l2:375.l890; Suess. in Hcgi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 2:216. l939; Parm] in Eesti taim. rnäär.9l5.
l. anceps var. aįrį1966; Nilss. et Snog. in Bot. Not. l25 (2\: l3l. lg72.
12. Lääneluga

Įuncus
Buch. in

ance.ps

capilĮus (Drej.) Buch. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.
piĮĮus Drej. in Ķröyer's Tidsskr. 2 : lB2. l838.

-

(139. joon.)

l :493.

lBB3.
- Į. atrįcaCutaųx o6oro4o9crpuri.

9ļ. Risoom roomav' väheharunenud, kuni 4,5 mm jämedune. Vars 2060 cm kõrge, erkroheline, jäigalt püstine, sile, ruljas või veidi lapik, alusel
kuni kahe labata tupega. Varrelehti 3-ģ, lapikud, sõļmiļised, alusel dorsaalse vaoga ja vastasküljel kühmug'a. Kõrva.kesed 0,5-l,5 rfim pikad, nüri
iipuga. oisik enamasti harunenud, koosneb kesl<miselt 50-80 osaõisikust.
osaõisikud väikesed, 2,5 (3) mm läbimõõdus, 2-4 (B) õiega. Õiekattelehed 2-2,7 mm pikad, peaaegu ühepikkused, elliptilised, tume: kuni kastanpruunid, tipuosas laia kileja äärisega. Vä1imised õiekattclehed veidi
paatjad, teritunud, lühikese ogatipuga; sisemised nürid, noorena sageli
kileja kapuutsitaolise tipuosaga. Tolmukad umbes 2/g õiekattelehe pikku-

l

Qnceps (lad.

Į.) _ kahęst

(mõļęmast) otsast tęritunud; kupra kuju järgi.
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l39. joon. Lääneluga (Įuncus ancaps)'' a _ taime üldkuju, b _ õiekattelehed tolmukatega,
_ õįs valminūd kupraga, e _.tihenenud õisik. [Nilsson ja Snog'erup (1972) järgi.]

c ja d

sed; tolmukapea 0,7-l mm pikk, tolmukaniidi pikkune või veidi pikem..
Kupar õiekattelehtedest veidi pikem, 2,5-3,2 mm pikk, lolmnurkselt ovaal_
ne, tipus enamasti teritunud, 0,3-0,5 mm pikkuse teravikuga, tume- kuni
kastanpruun. Seēmned 0,5 mm pikad, kitsasovaalsed, pinnalt võrĮrjad. .
Kasvab märjal mereliival või ranniku piirkonnas niiskel või rabastuval
liival. Eestist vaid üks leid Ruhnu saarelt, mille kohta puudub tõenģ_
eksemplar.
Üldlevik. Nõukogude Liidus leitud seni ainult Eestist. Levinud atlan_
tilises ja Lõuna_ĘuroopaS ning Põhja_Aafrikas, Põhjapoolsemad leiukohad
on Lõuna-Rootsis; Soomes tulnukana.

_

Įuncus artįcuįatusl L. Sp' P|, 32ļ7. |753,
yPC'P 3.: 4l. 1950; Pēters.
jn
in Latv. iļ. l :335. 1953; Mischk.
oa. Jleuuurp. o6ur. ! :23l. 1955; Jank.
in Liēt. fl. 2 : 487. 1963; Parm. in Eesti taim. määr. 9l5. 1966; Nilss' et
Snog. in Bot; Not' l25 (2) : l3B. 1972'
- Į'. Įampocarpzs Ehrh. ex Hoffm.
Deutschl. Fl. ed. 2. 166. 1800; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, I ivu. Curl. 190. 1852; Buch. in Engl. Bot Jahrb. 12 : 376. 1890; Schmalh. @n.

l3.. Läikviljaline luga

s. str.; Led. Fl..Ęoss.- 4 :225' lB53; Krecz. in tDn.

I
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artįcuįatus (lad. k.)

_

liigestunud; lehe sõļmilįse ehituse järgi.

t

b

d

a

l40. joon. Läikviljaline |uga (Įuncus ar'ticuLatus): a' - var. artįcuįatus üldkuju ja b kupraga ju d
uar. HgĮandri ildĻuju (orig.), c
- õįekattelehed toļmu_
- õisjavalminud
Snogerup (l972) järgi]'
, katega [Nilsson'

Cp. u ĮoxH. Pocc. 2 : 520' lB97; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 53B.
Czrguķ
l935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 2I5. l939.
joon.)
(
l40.
ų.negucruü.
9Į. Koliakas_ või heleroheline, tihti mätasjas horisontaalse risoomiga
püsik' Varred ruljad või nõrgalt lapikud,2-_3 (4,5) mm läbimõõdus, püsti_
sed või alusel tģusvad, 5-25 (50) cm kõrged, lehistunud. Varte alusel rohekad kuni iuņepruunid (punakaspruunįd) |abata tuped.. Kaks kuni neli varrest lühemat, kitsa lehetupe ja ümardunud kõrvakeste ning lamerulja, tipu'
osas teritunud lehelabaga märgatavaļt sõlmilišt varrelehte. Õisik püstinę,
palju laiuvam kui eelmisel liigil, koosneb 10-60 (70) poolkerajast osaõisikust; õied osaõisikus (3-) 5-lO-kaupa. Õisiku ļ<andeleht õisiļ<ust tunduvalt lühem. Kandelehekesed kilejad, pruunid, munajad, teravatipulised.
Õiekattelehed (1,B) 2,5-3 (3;2) mm pikad, tume- või kastanpruunid' har'
vemini rohekad, teravatipulised, võrdse pikkusega. Sišemised õiekatteļehed
välimistest veidi laiemad, munajad kurii süstjad, kileja äärisega; välimised
süstjad. Tolmukad õiekattelehtedest kuni l/3 võrra lühemad. Tqimukapead
kollakad, piklikud, umbes tolmukaniitide pikkused või pisut pikenrad. Ķupar
läikiv, punakas- või mustjaspfuun' periandist pikem 12,5-4 (4,5). mm
pikk], ovaalne, teravatipulin"e, lühikese (0,3-0,5,mm) teravikuga. Seemned
0,5-0,6 mm pikad, munajad või piklikud, roostepruunid, alusel (mõnikord'
ka tipuosas) tumępruunid, võrkja kestaga.
Õitseb alates j'uuni lõpust; viljad üalmivad alates juulist.
Kasvab niiskel liivasel ja savisel pinnasel ning madalsooturbal, tihti
madalas vees; niitudel, puisniitudel, teedel, ieeservadel, karjamaadel, siseveekogude kallastel, rannikul. Tavaline kogu Eestis
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne. ja Ida-Siberis
(lõunaosas), Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu kogu Euroopas
(välja arvatud arktilised alad), Põhja_Aafrikas, Väike-Aasias, Lähis-Idas,
Mongoolia RV-s, Hiina RV-s, Jaäpanis,. Põhja-Ameerika kirdeosas.
Majanduslik tähtsus. Väheväärtuslik söödataim. Umbrohi niiskematel
põldudel ja poldritel.

.

Läikviljalise lqa teisenditest ja vormidest on Eestis leitud:
var. artįculatus

vaid isendeid;

-

tüüpteisend, mille hulka kuulub enamik meil kasva-

tavaline Vorm; .'
(Koch)
Patze, Mey. et Elkan (Į. Įamprocarpus p. fĮuitans
Ī. fĮuitans
Koch) - ujuvate või kaldamudal roomavate, sõlmekohiades juurduvate
vartega taim; leitud Pärnu jõest;
kõrgekasvuline tugevate varte ja jämeda
var' Hglaidrj Hämet-Ahti
ja
pikem
kui tüüpteisendil, rohkearvuliste osakitsam
õisik
risoomiga taim;
(3-6),
õiekattelehed 2-2,5 mm pikad; kuõisikutega, õisi osaõisikus vähe
par piklikmunajas; Narva jõe ääres, Saaremaal, Haapsalu rajoonis.
Hübriid Į. aĮpinus X l. artįcuĮatus meenutab haabituselt viimast (sageli sarnane Vaf. Hglandri'le); sisemised õiekattelehed sageli tömbitipulised; Eestist mõned leiud,
Ī. artįcuįatus
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luncus subruodu\osas 1 Schrank, Baier Fļ.
14. Tömbiõieline luga
l :616. l7B9; Parm. in Eesti taim. nräär.914. 1966; Niļss. et Snog. in Bot.
l. obtusifĮorus Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. F'1. 125.
Not. t25 (1) :2. 1972'
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l89. 1852; Led.
Beschr.
1791;Wied. et Web.
Fl. Ross. 4:224. ļB53; Buch. ir-r Engl. Bot. Jahrb. 12 275. lB90; Schmaļh.
o"rr. Cp. u loxu. Pocc.2 :520' 1897; Suess. in Llegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.2.
2 :20B. 1939; Krecz. in Õ,'t. yPCP 3 : 38. 1950' - Cltrrrllķ ysloearuü.
( l4l . j oon., a-e)
9ļ. Heleroheline hõredaid kogumikke moodustav püsik. Varred 30l20 cm kõrged, kuni 3 mm ļäbimõõdus, ruljad. Taime alusel 3-4 laba|a
lehetuppe. Üks või kaks õisiļ<ust mitte üle ulatuvat varrelehte, ainult kuivanult selgete sõlmedega; ļ<õrvakesed ļühikesed, laiad. Õisil< l<erajas või põolkerajas, laiuvate haruclega, ļ<oosneb 10-60 osaõisikust, igaühes 5-10 õit.
Õieļ<atteļehed ühepikkused, 2-2,5 mm pikad, ellipti1ised, tömbitipulised,
teravikuta, laia kileja äärisega, kahvaturohekad või õlevärvi, seljalt pruunikad või punakad. Tolmul<ad 7,5-2 (2,4) mm pil<ad; tolmukapea tolmuka_
niidist l,5-2 korda pikem. Ķupar õiekattelehtedest veidi pikem, munajas_
kolmel<andiline, kastanpruun kuni õlgkol1ane, tipul märgaiava teravikuga.
Seemned 0,5 mm pikad, pirnjad, võrkja kestaga, pruunikad, lühikese lise-

+

mega.

Õitseb juuni lõpus, juulis; seemned Eestis ei valmi.
Kasvab lubja- ja mineraalsoolade riļ<astes soodes ning kaevetes. Eestis
peamiselt astangualustes aļlikasoodes Saaremaa lääneosas. Seni teada
kuus leiul<ohla (142. joon.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus leitud ainult Eesiist ja Taga-Karpaatiast
üksikutest leiul<ohtadest. Tömbiõielise loa kodumaaks on atlantiļine Euroopa. Levila põhjapiiriks on umbes 54" põhjalaiust. Väga harva esineb üksikutes 1eiukohtades Lõuna-Rootsis' Iirimaal, Taanis. Lõunas u1atub liigi
areaal Vahemeremaadeni, jätkudes lünklikult Edela-Hispaanias ja LoodeAafrikas; idas Põhja-Poolani ning sealt ļünklikult kuni Dnestri ülemjooksuni; pidevamalt esineb Balkani poolsaare põhjaosas, kust suhteliselt kitsa
viiruna uĪatub kohati Musta mere läänerannikuni. (l43. joon.)
Euroopa mandriosas on,tömbiõieline 1uga Eestis oma spontaanse leviļa
põhjapiiri1. Väga haruldase atlantilise kliimaperioodi relikiina on ta siia
püsima jäänud vaid varjulistes nõlvaalustes allikasoodes. Liigi kõige põhjapoolsemaks leiukohal<s on Atlandi ookeanis asuvad Fääri saared. Ka
Iiootsis Upplandis on teada üks meist põhjapoolsem leiukoht, kuid rootsi
botaanil<utc andmetel on liik sinna introdutseeritud.
4. alamperekond luncus.
- Įuncotųpus (Dumort.) o. Kuntze in Post
et O. Kuntze, Lex. gen. phan. 303. 1904; Krecz. ei Gontsch. in Fl. URSS
3:546. l935.
- Õied näivalt külgmises õisikus. Iga õie alusel kaks kilejat
kandelehekest. Lehetuped lehistumata, harva lühikese lehelabaga. Seemned ühe lįihikese, harvem kahe sabataolise lisemega.

ļ

subnoduĮosųs (ļad

k.)

*

nõrgalt sõlmiline; värskel taimel on ainuit lelre tipp

sõlmilįne,
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l4l. joon. Tönrbiõieline |uga (Įuncus subnoduįosus):
õiekatįeļehed tolmukaga, c
õis valminud kupraga, d

a

taime üldkuju (orig.), ü -osa ląhe ristlõikest

_ -seeme, e

- (Įuncus ĮnfĮexus):
Snogerup (1972) järgi]; sinihall tuga
taime üldkuju (orig.), g
valminud kupraga, į
- õisalt.
- õiekattelehed tolmukatega,
l._ osa lehe ristlõikest õisiku
[9_l Nilsson ja Snogerup (|972) järgi.]

õisiku alt

f_

Įb _ e Nilsson ja
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42. joon; - Tömbiõįelise loa (Į uncus sub noduĮosus)_ leiukohad Eestis.

l43. joon, Tönrļ:įõielise |oa (!uncus Subnoduįosus) areaal. [Meusel, Jäger
(1965) järgi täiendustega.]

ja

Weinert

l5. Sinihall luga luncus infĮexus,L.Sp.Pl. 326. 1753; Krecz. et
Gonts'ch.inFl.URSS3:546.
1935; Ķrecz. in on. yPCp 3:45. l950; Pēters.
in Latv. fl. į : 33B. 1953; Jank. in Liet. Ī1. 2 : 48|. 1963; Nilss. et Snog. in
Bot. Not. l24 (2): l8t. l97l
Ehrh. Beitr..6: 83. l79l; Wied.
- Į. gĮaucas
et web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. curl. 1,89. l8b2; Lec1. Fl. Ross.
4 :222. lB53; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. t2 :243. lBgO; Schmalh. O,r. Cp.
z Īoxg. Pocc.2 : 5l5. 1897; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed'.2.
'2: l85. l939; Parm. in Eesti taim. määr.916. l966.
- Į. panicųĮatusHoppe
ex įlert. et Koch in Röhl. Deutschl. Fl. ed. 3.2 :574.l826;
Krecz. et Gontsch.
in Fl. URSS 3 : 547. l935.
Czrguķ cKJIoHgĮoUļĮIicx. (141. joon., f,g,h,i)
9ļ. Tihedaid mäįtaid moodustav
poolpuitunud juuiestikrg, puhĻik*
line. Vars sõ-too (l20) cm kdrge, alusel 3-4 mm läbimõõdus, oi.iķr.į
:allpool l0-2a pikiroidega, mille moodustavad subepidermaalses koes lei-

duvad sklĮrenhüümikimbud. Sklerenhüümikimpude kāhaļ on epidermirakud
paksu kutiikulaga. Alumised Iehetuped ėnamasti kastanpĪųunid, harvem
tumepruunid või purpursed, tipus kuni 1 cm pikkuse kahvatu rudimentaarse
labaga. Õisik paljuõieline, külgmine, hõre, ebavõrdsete, tipuosas lühikeste
harudega. Õisiku kandeleht 1ls-ļln varre pikkune, alusel kitsa tupega.
Õied 3-4 (4'5) mm pikad. Kõrglehekesed kuni l mm pikad, piklikud, teia_
vatipulised, roostevärvi-rohekad. Õiekattelehed (2,5) 3-4 mm pikad, kitsasovaalsed, ogajalt teritunud tipuga, keskel laia rohelise rooga, roostepruunid, kitsa kileja äärisega. Sisemised õiekattelehed välimistest umbes
l mm lühemad. Tolmuļ<ad enamasti '/2 õiekattelehtede pikkused; tolmuka_
pead 0,B-l mm pikad, tolmukaniitidest kuni l,5 korda lühemad. Emaka_
kael 0,5 mm, suue 0,8-1,5 mm pikk. Kupai kolmekandilisclt pikliknrunajas,
2,B-3 mm pikk, sisemiste õieĻattelehtedega enam-vähem ühepikkune või
veidi pikem, välimistest enamasti Iühem, aheneb tipus võrdlemisi järsult
lühikeseks teravikuks, tume_ kuni kastanpruun' läikiv. Seemned pruunid,
äraspidimunajad, umbes 0,5 mm pikad, lühikese lisemega.
Kasvab märgadel niitudel, soodes, aga ka märgades avakoosluste.s.
Varasematel andmetel leitud ühel korral Tartu ümbrusest. l9B2. aastal lei_
tud Jõhvi ļähedaĪt, Festi jääb liigi levila põhjapiirile
Üldlevik. Nõukogude Liidus Läti NSV loādįosas, Leedu NSV ļõunaja idaosas, Kesk-Venemaal Volga ja Doni ülemjooksult Musta mercni, leidub veeļ Kaukaasias, Lääne-Siberis ja l(esk-Aasias Karakümi piirkonnas.
Skandinaaviamaades on ļ<odumaine Lõuna_Rootsis ja Taanis. Liigi peamine 1evila on Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, VäikeAasias ja Põhja_Aafrikas.
16. Harilik luga
L.Sp.pl.326. 17b3, s. str.; Buch.
- Juncus effusus,
in Engl. Bot. Jahrb. 12:22B.l890;
Schmalh. o;r. Cp. ra Įoxu. Poccr 2 :5|5.

t infĮexus (lad. k.) *' sissepoole kooldunud; õisiku kandelehe asendi järgi, nris on
aluseI sageli õisiku poole kooldunud,
z effusus (lad. k.) : harali; õisiku kuju järģi.
300

l89z; Krecz. eį Gonts'ch. in Ft. URSS 3:54B. 1935; Šuess.'in Hegi, Iļlusįr.
Fl. Miti.-Eur. ed.2.2: lBB. 1939; Krecz. in O.n. yPCP 3:46. l950; Pēters.
in Latv. fl. I : 338. 1953; Mischk. in <D.n. JlenuHrp. o6n. I : 232. 1955; Jank.
in Liet. Ī1. 2 : 482. 1963; Parm. in Eesti taim. määr. 916. 1966; Nilss' et
l. communls var. effusus (L.)
Snog. in Bot. Not. 124 (2) :179. 1971.
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l44. joon. Harįlik Luga (Įuncus ef|usus): a * taime üldkuju (orig.), b _ sagedamini
esinev õisiku kuju (näha õisiku kandelehe sissesoondunud alus), c ja d _ õis valminud
kupraga, e
tolmukaea, Ī
- õiekattelehed
- seeme, g - osa varfe ristlõikest õisiku aļt.
Įb _ g Nilsson ja Snogerup (1971) järgi.]
30r

E. Mey. Junci gen. monogr. sp.20. 1819, p. effusus; Wiecl. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. lBB. 1852, 13. effusus; Led. Fl. Ross.4 :221.
l853, o. effusus'
Cuņuttx pacxoĀflųLrücx. (l44. joon.)

-

9ļ. Tiheclaid mätįaįd moodustav rohu_ või ko1lakasrohcline taim. Varred l5-l20 cm kõrged, püstised, ruljad, tähckujuļisįe säsirakkudega'kohevalt täitunüd, pealt siledad, veidi ļäikivad, kuivanult 30-70 pikivaost kiit_
silised, õisiku alusel veidi nöördunud. Alumised lcheiupecl hįriIikult punakaspruunid, ümardunud tipuga, kõige ülemine neist B-l5 (20) cm pikk,
tipus sageli 2-4 mm pikkuse, kuivanult nõeļataoļiseļ<s rullunud labaga.
Varre epiderm (näha ristlõikel) ühtlane. \Ąr." pikendusena näiv ruljas
õisiku kandęleht 5-25 cm pikk, pikaļt teritunud tipuga, alusel 4]6 (B).mm
pikkuse tupega. Õisik näivaii külgmine, paljuõieline, sageli hõlmįne, harvēm kompaktne, kerakujuline, valminult rohekasprurn. õirik, al.usel enatnasti avara nahkja tupega ja sageli 0J-2 cm pikkuse rulĮunud labaga kandeleht. Õied ebavõrdse pikl<usega raagudel üksikult. Iga õie alusel kaks
kilejat, umbes l mm pikĮ<ust, a1usel iaienenud, tipul teritunud kandelehekest. Õiekattelehed piklikud, terava tipuga, 2-3 mm pikad, kupra pikkused
või pikemad (harva ļühemad), sisemised välimistesi enamasti veidi pikemad, roostevärvi, roheka keskiriibuga' Servas kitsa kileja äärisega"'Tolmu_
kaid kolm, harva 4-6, ulatuvad poole või2lg õiekättelehe pikkuseni:; tolmukapea 0,6-0,8 mm pikk, enam-vähem tolmul<aniidi pikkune. I(upar umbes
2 mm pikkune, äraspidimunajas, tipuosas kolmekandiline, roostepruun, läi-:
kiv, ļühikese teravikuga lamedas või veidi pügaldunud tipus. Seemned um_
bes 0,5 mm pikad, ovaalsed, sagėli Į<äävjad, pinnalt pikikiitsilised või võrk"
jad, enamasti kaarja lisemega.
Õitseb juunis, juulis; seemned vaļmivad augustis.
''
Kasvab niiskel savisel ja liivasel, enamasti happelisel pinnasel; soostunud niitudel, ajuti kuivavates lompides, veekogude kallastel, märgades
avakooslustes. Kuivatab pinnast ja soodustab seļlega puittaimede idandite
arenemist. Eestis kogu territooriumil võrdlemisi sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas kõikjal peale arktiliste alade,
Kaukaasias (välja arvatud kõrgmäed), Lääne-Siberis obi ja Irtõši jõgikonnas. Välis-Euroopas kõikjal kuni 60o põhjalaiuseni; Põhja_Ameerikas parasvöötmes. Tulnul<a-na leidub veel paljudes teistes maades.
Majanduslik tähtsus. Kasutatakse mattide punumiseks. Söödataimena
ei oma tähtsust,
Varieerub tugevasti õisiku kuju ja õieraagude pikkuse poolest. Selge_
mini eristatavateks liigisisesteks taksoniteks on:'

var. eff usus
hõre; Eestis kõikja1 harilik;
- õisik
yar. Compactuš
Lej. et Court.
õisik sarnaneb keraįoa õisikuga; tühi.
keste õieraagudega, kompaktne ja -peaaegu kerajas; Eestis võrdlemisi sage.
Hübriididest on Eestis registreeritud Į. congl.omeratus 'X /. effusuš
(vt. lk. 303).
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|?. Keraluga - Juncus congĮomeratus I L. Sp. Pl' 326. l753; Schma1h.
@.r. Cp. n IOx<s. Pocc. 2 : 515. 1897; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur'

ed..2.2: l87. 1939; Mischk. in O.n. IleHzurp. o6,rr. I :232'1955; Jank. in Liet.
ĪL 2 :4B3. 1963; Parm. in Eesti taim. määr. 916' 1966; Nilss. el Snog. in
Į. Leersįį Marss. Fl. Neu-Vorpomm. u.
Bot. Not. l24 (2) : l8l. 197l .
. Rügen 45l. 1869; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 : 233' 1890; Krecz. et
Gontsch.'in Fl. URSS 3 : 55l. 1935; I(recz. in o.rr. yPCP 3:47' 1950; Pēj. communįs var. congĮomeratus (L.)
ters. in Latv. fļ. l:339. 1953.
gen.
20'
l8l9, g' congĮomerafas; Wied. et Web.
monogr. sp.
E. Mey. Junci
Beschr. phan. Gerv. Esth_, Liv_ u. Curl. 1BB. lB52, o. congĮomeratus; Led.
CurHIax cxyueunliü. (l45. joon.)
Fl. Ross. 4:22ir. lB53, p. congĮomeratus.
9ļ. Eelmise liigiga väga sarnane, kuid kasvult veidi madalam, 40l00 cm kõrge ja harilikult peenema varrega. Varred, eriti a11pool õisikut,
rnärgaiavate pikiroietega, millē kujundavad l2-30 subepidermaalses kihis
asetsevat sklerenhüümisõlme. Alumised labata lehetuped hele- kuni'tutimpruunid, kõige ülemine neist 5-12 (16) cm pil<k. Varre piliendusena näiv
õisiku kandeleht ruljas, märgatava1t puhetunrid tupega. Õisik enarnasti
tihą kerajas, harvenrini üksikute pikenenud õisikuraagude tõttu hõlmine.
I(ilejad kandelehekesed ja õiekattelehed sarnanevad hariliku loa omadega,
l<usjuures väļimised õiel<atteļehed ulatuvad sisemistest veidi üle. Tolmuļraid 3; tolmul<apea sageli veidi ļühem ja laiem kui eeļrrrisel liigil. Valminud
kupar tumepruun, hariļikult õiekattelehtedest veidi lühem, harvem sama
pikk või pikem, lühil<ese teraviĮiuga enamasti nõrgait pügaldunud tipus
ļiooniliseļ kühmukesel.
Õitseb juunis, eelmisest liigist paar nädalat varem; seemned valmivad
juuli lõpus, augustis.
Kasvab hariļiku 1oaga Šageli koos, kuid on levinud ka toiteainete poo_
lest vaesematel soodel ning niiskel lahtisei 1iiva1 ja savil. Eestis,võrcl1enrisi
sage.

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud ainuit Euroopa-osas. Väljaspool
Nõukogude Liitu Kesk-, atlantilises ja Lõuna-Euroopas, põhja Suunas
levinud kuni Põhja-Sļ<andinaaviani. Vähesel määral ieidub ka Põhja-Aafrikas ja Edela-Aasias, mõned ļeiukohad on teada Põhja-Ameerikast.
Varieerub võrdļemisi vähe. Eestis esineb peale keraja õisikuga tüüp_
teisendi (var. congĮomeratus) veel var. subuĮĮfĮorus Asch. et Graebn., millel
üks või mõned õisikuraod on teistest pikemad ja ulatuvad kerajast kompal<tsest osast üļe; esineb hajusa1t.
Hübņiididest on Eestis teada "I. congĮomeratus X Į. effusus, mida on
leitud Kesk- ja Ida-Eestist kuuest ļeiukohast. Väļiseļt on hübriid varieerLlv,
kuid enamasti sarnāneb rohltem l<eraloale. Õisiļ< on vähem kornpal<tne kui
keraļoal, kupral on kooniline l<ühmuke emakakaeļa aļusel nõrgalt arenenud. Suuremate juhtkimpude ja sl<lerenhiiümikimpude a,setus varre ristlõikel on mõlema vanemliigi vahepealne. Hübriid ei ole meil täiesti steriiļne.
Skandinaaviamaade autorite järgi on see hübriid enam-vähem steriilne ja

I

congĮomeralas (lad. k')

_

keraks kuhjunud; õisiku kuju järgi.
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a _ taime üldkuju (orig.), b ja c - õisik
(nähtaval õisiku kandelehe puhetunud alus), d _ õiekattelehed tolmulraga, e - õis
g _ osa varre ristlõikest õisįku a|t. [b - g Nilsson ja
vaļminud kupraga, f
145. joon. Keraluga (Iuncus congĮomeratus):

-'seeme,

Snogerup (l971) järgi.]

harvaesinev, seevastu tšehhi ja inglise autorid ļeiavad hübriidi olevat võrdlenrisi tava1ise ja sageli fertiiļse. Hįjbriidi tekl<e üheks pidur'davaks asja_
oluks on erinevus vanernliiļ<icle õitsemisaegades; Võinraļik, et see vahe lõunapoolsetel aladel tasandub.

1B. Niitluģa
- Įuncus fiĮiformis ' L. Sp.Pl.326. l753;'Wied. et Web,
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l89. tB52; Led. Fl. RoEs. 4 :223.
l853; Buch. in Engl. Bot. Jahl'b. 12 : 224. l890; Schmaļh. on. Cp. n loxu.
Pocc.2:516. lB97; Kr.ecz. et Gontsch. in lrl. URSS B:bb2. 1935; Suess. in
l-{egi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ecį. 2.2: |9L l939; Krecz. in Õ.rr. yPCP 3 : 48.
l950; Pėters. in Latv. fl. l :340. l953; Mischļ<. in <Dn.,[cHtlHrp. oej.rr. t :23l].
l955; Janl<.-irr Liet. fl.2:483. l963; Parm. in ļ]esti tainr. rnäär.9l6. l966;
Niļss. et Snog. in Bot. Not. l24 (3) : 311' l97l.
- Clirnttx Hlrrelu4ui,tit.
( 146. joon., a-f)
9ļ. Rõhtsaļt foolĪļava' ļühil<este sõļmevahecl.g, ,:i.ooriga püsil<. Vars
heļe- ltLrni haļļiļ<asroheļine, peenil<e, ruljas või veidį lapil<, seest täitunucļ
võrkjalt ļiiiunud säsiraļ<ļ<uclega, jäigaļt püstine, jätkub tipus enam_vähem
sama pika, lrarvenr pikema või lüherna õisiku kandelelrega, millega koos
25-70 cm pikk. Vars aiuseļ ümbritsetud õievärvi või roosakate, nõrgalt
läiļ<ivate, tipus järsult teritunud tuppedega, inis enamasti lõpevad rullunud, nrõne nril1imeetri pikl<use rltdimentaarse lehelabaga. Vars utnbes kaheļ<ütnne viie kuivanuit hästi märgatava roiclega, rnilļe kujunc1avacl subepi_
delrnaaļsed sl<ierenhüünlisõļmed. Õisik (2) 4_7 (l2) õiega, ļrahvaturoļreline, hõreda ļ<irrrbu taoline. Varre pikendusena näiv õisiku ļ<ancĮeļeht aļusel
4-6 mm pikl<use suhteļiselt laia kileja Sei'Vaga ääristatLrcį tupega, nriliest
väljub õisik. Ķõrgļehed õisikulaagude alusei kilejad, 1-2 (4) mm pikacl,
kõige välimine teistest Sį1įlrem ja sageli tipus teraviļ<u või ruļļunucl ļaba_
taolise pikenclusega; õie (kupra) alusel 1,5-2 nrm pikacl, munajäd. Õiekat_
teļclled 2,5-3,5 (4) inrn pikad, helerohelisecl vÕi heļe-roostepruunid, kileja
Sel'Vaga' Vanelnas eas ülaservast t'ullunud. Väļirnisecl õickattelehed süstjad,
pikalt teritunud või ļülril<esc tct'aviliuga,. siscnrisccį veįdi lülicnrad, pilililiucl,
järsult teritunud. Tolmuļ<ad umbes 1,5 rnnr pikacl;,tolrnukapea tolrnuļtanii_
dist 2-3 l<orcįa lįihern. Emaļ<akael lühike, püstiselt haraļi kahvatupttnaste
sttuclmetega. Kupar ümarmunajas, tipus ümarcįunur] ja 1üirikese teravikuga,
vaļminLrlt rohekaspruun, 1äikiv, enam-vähem välirniste õiekatteleīrtecle pik_
kune, 3-3,5 mm pikl<. seemned umbes 0,5 r-rr-r.r pikad, hele-punaka.p.rrni,l,
ovaalsed, l<iisa valge lisenrega või ilma, pinnal ebal<orrapäņase võrgusiikuga.
Õiįseb juunis, juu1is; viljub alatcs juuli ltcskelt.
Kasvab soodes, märgadel luhtaclcļ, veekogude ka1lastel, loclumetsa sihticlel madalates rabastuvates loikudes. Eestis hajusalt.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, Kaul<aasias, Siberis,
Kesļ<_Aasias Araali ja Kaspia piirl<onnas, Kaug-Idas. Väljaspoo1 Nõrrko_

l

filiformĮs (lad. k.)

20 ENSV floora

ĪX

_

niidikujuline, niitjas; taime peenikese varre jiirgi.
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a - taime üldkuju (orig.), b _ õis valminud
kupraga,c-õiekattģlehedtolmukatega,d-seemekoosseemnekestaga,e-seemnekestata seeme, f _ varre ristlõige õisiku.alt. Įb_f Nilsson ja Snogerup (l97l) järgi];
randluga (Įuncus baĮtĮcus): g _ taime üldkuju (orig.), /r - õis vaļminud kupraga, i _
õiekattelehed tolmukatega, i _ seeme, k ja Į _ varre ristlõige õįsiku a|I. [h_ l Nilsson
ja Snogerup (1971) järgi.]
146. joon. Niitluga (Įuncus fĮĮiformis):

gude Liitu Kesk- ja ailantilises Euroopas, Vahemeremaades, PatagooniaŠ'
Põhja-Ameerikas on niitloa levik seni küsitav.

Įuncus baĮtįcus Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berlin
3 : 298. lB09; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.

19. Randluga

1

Mag.
lB9. 1852; Led. Fl. Ross. 4 :222. IB53; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 :214.
lB90; Schmalh. o.rr. Cp. u Įoxu. Pocc.2:5l6. lBg7; Krecz' et Gontsch. in
F'l. URSS 3:555, l935; Suess. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2.2: l89.
l939; Pēters. in Latv. Ī1.l:342.l953; Misclrk. in o"rr.,ĮeHIzHrp. o6.rr. l : 233.
l955; Jank. in Liet. Ī1.2:4B4. l963; Parm. in Eesti taim. määr.9l6. l966;
Niļss. et Snog. in Bot. Not. l24 (3) :3l5. 197l.
l. arctįcus ssp. balticus
(Wilļd.) Hyl. Nord. kärlväxtfl. | : |7B' 1953.- Cltrguķ 1anrufucķųfl,.
( 146. joon., g-l)
Į. Risoom roomav' tugev' väheharunenud, 1ühikeste internoodiumidega.
Varred hallikasrohelised, värskelt sageli sinakad, ruljad, seest säsiga täidetud' jäigalt püstised, pinnalt kiitsilised, koos õisiku kandelehega 25-70
(100) cm pikad, asetunud ridamisi, neist enamik fertiilsed. Lehetuped varre
aļusel helepruunid kuni õlevärvi, tipus sageli mõne millimeetri pikkuse
rudimentaarse rullunud labaga. Varre jätkuna näiv õisiku kandeleht Il'-1ls
varre pikkune, alusel kuni l cm pikkuse tupega. Varrel ja õisiku kandelehel
puuduvad subepidermaalsed sl<lerenhüümikimbud. Õisik 2-5 cm pikk, näivalt külgmine, 25-60' (B0) õiega, ebavõrdsete, tipuosas lühikeste harudega.
Kõrglehed poolnahkjad, roostevärvi, tipuosas valkjaskilejad, umbes 5 mm
pikad (õisiku alusel ja õisikuraagude harunemiskohtades sageli pikemad),
teritunud tipuga, õie alusel munajad, enamasti ristkurdudega. Õiekaitele,
hed piklikud, 4-5 mm pikad, rooste- kuni kastanpruunid, laia kahvatu kesktriibuga, kileja Servaga. Välimised õiekattelehed {ipus teritunud, sisemised
välimistest veidi lühemad, tipus nürid või järsult teritunud. Tolmukad 1,B2 mm pikad; tolmukapea 0,8-1,5 mm pikk, 1,4-2 korda tolmukaniidist pikem. Emakakael kuni I mm pikkune, 1,5-2 mm pikkuste punakaspruunide
suudmetega. Kupar munajas,elliptiline, 3-4 mm pikk, pruun, läikiv, õie_
kattelehtedest pikem või sama pikk, tipus teravikuga. Seemned roostevärvi,
āraspidimunajad, 0,7-0,8 mm pikad, seemnekesta jäänustest moodustunud kahe kitsa lisemega.
Õitseb juulis, augustis; seemned valmivad juuli algusest kuni sügiseni,
Kasvab mererannas ja rannaäärsete veekogude kallastel niiskel liival,
rnereäärsetel niitudel ja soostunud 1iivaaladel ning luidetevahelistes nõgu_
des enamasti väiksemate kogumikkudena. Eestis rannikupiirkonnas kohaii.
ÜIdlevik. Nõukogude Liidus peamiSelt Balti mere rannikul (l47. joon.)
ning Laadoga, onega ja llmeni järve kallastel. Skandinaaviamaade autorite järgi on Į' baļticzs tüüpilisena levinud ainuļt Loode- ja Põhja-Euroopas. Lähedasi taksoneid esineb Pürenee mäestikus, Türgis, Lääne-Aasias,
Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Skandinaavia poolsaarel on randluga ebaüht-

r
20*

baĮtįcus (lad.

k.)"_ baltį_, Baltikumis kasvav
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Į47. joon. Randloa (Įuncus baĮtĮcus) leiukohad Baltikumis'

laselt levinud Balti mere ja Põhjarrrere ning Atlandi ookeani fannikul.

Areaaļi põhjapoolses oSaS on enamasti iugevalt varieeruvana või hübriidina
levinud kohati ka sisemaal.
Eestis varieerub võrdiemisi vähe, peamiselt vegetatiivsete osade mõõt'
mete poolest.
Meiļ võib esineda hübriidi l. baįtįcus X r. fįrįĪorrzįs. Seda talisonit on
l. įnundatus Drej. in Ķröyer's Tidsskr.
kirjeldatud ka iseseisva liigina
2 : l8l. 1838;Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3:554. 1953. - Kasvult on
hübriid sale ja sarnaneb niitloale, kuid õisik on nagu randloai tõmmu ja
laiuvam. Ķa varre ristlõik sarnaneb randloa ristlõigule - puuduvad sub_
epiclermaalsed sklerenhüümikimbud (niitloal on need selgesti nähtavad).
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Toļmukad on kidurad. Kupar valmib ja sisaldab ühe või mõne seemne. Taim
on jõulise kasvuga ja moodustab sageli laiemaid kogumikke.
' Seni Eestist leitud ei ole. Kirjanduse andmeil kasvab seda hübriidi
Nõukogude Liidus Laadoga järve ääres ja Lõuna-Rootsis'
2. perekond piiphein

'l

-.Luzuļat DC.

li&'i,ff.i! i'iļä

ih,1

Rohtsed püsikud lehistunud varre ja lamedate,lehtedeģa, mille serv
enamasti palistatud valgeie udekarvadega. Lehetuped kinnised, ilnra kõrva_
kesteta. Ebasarikõisik ühe või mitme kandelehega. Õied osaõisikuis, harve_
mini üksikult, kilejaie kandelehekesiega õie ja osaõisiku alusel. Õiekattelehti kuus, need alusel kokku kasvanud, kilejad või nahkjad, teravatipu1ised' Tolmukaid kuus. Sigimik ühepesaline, üļemine, iühikese või pika niiija
emakakaela ja kolme emakasuudmega. Vili
kupar, millel
- ühepesaline
enamasti säilib emakaļ<aela jäänus; avaneb pikiõmbiuse
kohalt. Seemneid
kolm, need munajad, piklikud või kerajad, aluļel või tipuosas enamasti lise_
mega.

Perekonda kuulub umbes B0 liiki, mis on levinud niõļemai pooll<eral
peamiselt väljaspool troopikavöödet. Nõukogude Liidus on perekānd esin_
datud 25 liigiga, neist Eesti NSV-s kasvab 5 liiki.
Perekonna tüüpliik on L. campeslrls (L.) DC.
Vanemas kirjanduses toodud andmed L. sgĮuatica (Huds.) Gaud.
(L' maxirrla DC.) esinemisest Saaremaal pole tõendatud'

LIIKIDE MĀĀRAM|SE TABEL

l.

Õied (viljad) õisikus üksikuļt. Lehed lineaalsüstjad,
laiad. Valminud viljad õiekattelehtedest pikemad

l.

2.

3.

Karvane piiphein

l_5

5-13 (l7)

mrn

LuzuĮa piĮosa (L.) \Į/illd.

Õied osaõisiļ<utesse koonclunud. Lehed
(7) mm laiad. Viljad õickattelehtedepikkusedvõipisutlühemad
Sisemised ja välimised õiekattelehed erineva pikkusega. Õied helecįad
-3
hõbevalged, õlgkollased või helepruunid
Õiekattelehed enam-vähem ülrepikkused. Õied tumedad
- pruunid,4
kastan- või tumepruunid
Õiekattelehed hõbeva1ged, mõnikorc1 ka kollakad või punakacl' välimised
sisemistest lühemad. Tolnrukaniit väga ļühike, peaaegu puudub
2. Salu-piiphein
- Luzula Į.uzuļoįdes (Lam.) Dandy et Wilm.

' l Ladinakeelsest sõnasI Įuceo - särlelema, helkima, sest enamil<ul Eur.oopa piip_
heinaliikidest on õied hõbevalged, helendavad.
Nimetust seclstatal<se l<a lariirraļ<eelse sõnaga
įucus _ salu, mig viitab paljude liįkide tavaļiseļę kasvukohaļę.
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4.

Õiekattelehed õlgko1lased või kahvatupruunid, sisemised välimistest
lühemad. Toļmukaniit umbes tolmukapea pikkune. Lehed l,5-3,5i mm
ļaiad
5. Kahkjas piiphein LuzuĮa paĮĮescens (Wahlenb.) SwartŽ

-

Õiekatteļehed pruunid või iumepruunid, tolmukapea toļmuļ<aniidist
(7) korda pikem. Taim sageli võsunditega, hõremätasjas

3. Põld-piiphein - LuzuĮa campestris (L.)

-

2-5
DC.

Õiekattelehed tume- või kastanpruunid, tolmukapea umbes tolmukaniidi
pikkune. Taim võsunditeta, iihemäiasjas
4. Mitmeõieline piiphein Luzuļa muĮtifĮora (Ehrh. ex Retz.) Lej.

-

l. alamperekond Pterodes (Grieseb.) Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12:76,
77. lB90; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 562. 1935. - Sect' Pterodes
Grieseb. Spicil. fl. Rumel. 2 : 404. l845.
- Õied õisikus üksikult või ligistikku. Seemnēd tipuosas märgatava lisemega. Lehed lamedad, paksenenud
tipuga.

1. Karvane piiphein - LuzuĮa piĮosa' (L.) Willd. Enum. pl. hort.
Berol.393. 1809; Led. Fl. Ross.4:.214. 1853; Buch. in Engl. Jahrb. l2:83.
lB90; Schmalh. <Dn. Cp. z IOxn. Pocc.2:513. lB97; Krecz' et Gonisch' in

Fl. URSS 3 : 564. 1935; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur' ed. 2. 2 : 22I.
1939; Krecz. in <D.rr. yPCP 3 : 52. 1950; Pēters. in Latv. fl. l : 343. 1953;
Murav. in o.ņ. .IleHuurp. o6;r. 1 : 234. 1955; Jank. in Liet. fl. 2 : 492. |963;
L. uernaljs (Reichard) DC. in Lam.
Parm. in Eesti taim. määr. 918. 1966.
et DC. Fl. Frang. ed.3.3: 160. 1805; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
luncus piĮosus L. Sp. Pl. 329. l753, s. str. _
Esth-, Liv- u. Curl. l92. lB52.
Į. uernaĮįs Reichard, Fl. Moeno-Franc.2 : |B2. |77B.
- oxuķa BoJIocHcTafl.
(148. joon.)

E. Heleroheline mätasjalt kasvav taim. Varred sirged, lehistunud,
l5-30 cm kõrged. Varte alusel punakaspruunid lehetuped. Lehed lineaal_

süstjad, kuni 13 (l7) mm laiad, kiiresti aheneva tipuosa ja veidi puheiunud
tipuga, varrest lühemad. Lehelaba ja leheiupe servad tihedalt kaetud pikkade valgete udekarvadega. Õied õisikus üksikult, õieraod laiuvad, hiljem
allapoole kooldunud. Kandeleht õisikust lühem. Õite kandelehekesed munajad, teravatipulised, kilejad, perigoonist umbes kaks korda lühemad. Õie_
kattelehed süstjad, teravatipulised, laia kileja servaga, kastanpruunid. Sise_
mised õiekattelehed. välimistest vaevalt märgatavalt pikemad. Tolmukad
umbes 2 mm pikad; tolmukapead lineaalsed, tolmukaniitidest üle kahe
korra pikemad. Kupar ümarkoonusjas, rohekaskollane või pruunikas, õie_
kattelehtedest pikem, lühikese teravikuga. Seemned umbes 3 mm pikad, lai_
munajad, suure kõverdunud lisemega.
Õitseb aprilli lõpus, mais; viljad valmivad mais, juunis.
Kasvab mineraalpinnasega okas- ja segametsades, puisniitudel, meisa'
servadel. Tavaline kogu vabariigis.
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piĮosa (lad. k.)

_

karvane.
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l48. joon. Karvane piiphein (LuzuĮa piĮosa): a

raga'c

-

_

õiekattęļehed toļmukatega,d

taime üldkuju, b _ õis valminud kupęmakas, e _ seerne. (orig.)

*

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud arktilised alad ja Krimmi poolsaar), Lääne_ ja Ida-Siberis. Väljaspool Nõu_
kogude Liitu esineb Kesk- ja Põhja-Euroopas ning Põhja-Ameerikas.
lllajanduslik tähtsus. Palumetsade karaktertaim. omab mõningat täht_
sust indikaatortaimena

2. alamperel<ond AntheĮaea (Grieseb.) Buch' in Eng1. Bot. Jahrb.
12 :76,86. lB90; Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 565. 1935.- Sect.
Antheļaea Grieseb. Spicil. fl. Rumel. 2 : 404' lB45.
- osaõisikud 2-5_õielised. Seemned tipuosas lühikese lisemega. Lehed lamedad, teritunud tipuga.

l
2. Salu-piiphe in
- LuzuĮa įuzuįoįdes (Lam.) Dandy et Wilm. in
Jour. Bot. 76 : 352. l93B; Murav. in On. .IIeHuHrp. o6;r. I : 235. 1955; Jank.
in Liet. Ī|.2 : 494' 1963. _ L' nemorosa (PoĮl.) E. Mey. in Linnaea 22 : 394.
lB49; Lėd. trl. Ross. 4 :216' lB53; Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 12 : 93' lB90;
Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 565. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2. 2 : 224. |939; Krecz. in O.ir. yPCP 3 : 54. 1950; Pēters. in
Latv. fl. l : 344. 1953; Parm. in Eesti taim. määr. 9t8. 1966. _ L. aļbįda
(Hoffm:) DC. in Lam. et DC. Fl. Frang. ed. 3. 3 : 159. 1805; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u' Curl. 193. lB52.
('Wu|Ī.
- L. angustifolia
ex Jacq.) Wender' Beitr. Fl. Hess. 36. lB23; Schmalh.
Õn. Cp. n Īoxn.
Pocc. 2.:5I4' lB97.
Įuzuįoįdes Lam. Encycl' 3 : 272. |7B9.
- Juncus
Į' nemorosus Poll. Hist.
pl. Palat. l :352. |776, p. p'
Į' uįbįdus Hoffm.
- Collect. 3 : 56.
Deutschl. Fl. 126. 179l.
Į' angustifoįįus \Įu1Ī. ex Jacq.
_
1789.
J. piĮosus var. 8. L. Sp. Pl. 329. 1753.'oxuķa 6e.nosaraR.
(

149. joon.)

9ļ. Heleroheline hõrenrurusalt kasvav püsik. Harva lühikeste võsunditega. Varred muguljalt paksenenud alusega, sirged; alusel tõusvad, 3070 cm kõrged, peaaegu tipuni lehistunud. Varte alusel kiulised, enamasti
narmastunud servaga pruunid lehetuped. Lehelaba lineaalne, lame, 3-6
(7) mm lai, pikalt terįtunud tipuosaga. Õisiku kandeleht sirge, õisikust
pikem. Õied 2,5-3 mm pikad, 5- (6-) kaupa väikestes nutikujulistes osa_
õisikutes, õiie kilejad kandelehekesed valkjad, munajad, terava tipuga. Õiekattelehed süstjad, teravatipulised, värvuselt enamasti hõbevalged, harvem
õlevärvi, punaira tr<esl<osaga. Välimised õįekattelehed sisemistesi nrärksa.
lühemad. Tolmuļ<ad l,5-l,B mm pikad, väga.lühikese tolmukaniidiga. Ku_
par piklikmunajas, ristlõikes kolmetahuline, umbes õiekattelehtede pikkune,
tume-punakaspruun, läikiv' Seemned kastanpruunid, I,2 mm pikad, tipus
kollakashalli lisernega
Õitseb mai algusest juunini; viljad valmivad juunis ja juuli algul.
Kasvab vanades mõisaparkides, harvemini metsistunult salumetsades.
Salu-piiphein on meie vabariiki sisse toodud Kesk-Euroopast ning on
pfaegu üsna haruldane (l50. joon.). Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus hajusalt Euroopa-osa kesk- ja läänerajoonides ning Ba1tikr-rmis. Väljaspool NSV Liitu EuroopaS. (l5l. joon.)
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ĮuzuĮ'oįdes (lad. k.)

_

piipheina (LuzuĮa) meęnutav.
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l49. joon' Salu-piiplrein (LuzuĮa ĮuzuĮoides): d __ taime üldkuju, & _ üksik õis, c
katielehęd tolņiukatega, d _ emakas, e _ kupar, f
seeme. (orig:)
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l50. joon. Salu-piipheina (LuzuĮa ĮuzuĮoides) lęiukohad Eestis.
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l5l.

joon, Salu_piipheina (LuzuĮa ĮuzuĮoĮdes) areaal. [Meusel, Jäger

järgi

täiendustega.]

ja Weinert

(l965)

Majanduslik tähtsus. Väheväärtuslik söödataim, meil praktilist täht_
SuSt ei oma. Esineb vanade kultuurmurude koostises ning võib pakkuda
mõningat huvi murukomponendina.
Vāhevarieeruv liik. Ühest ļeiukohast (Taagepera sanatooriumi park)
on leitud punakate õiekattelehtedega isendeid.
(GrĪeseb.) Buch. in Engl. Bot.
3. alamperekond' LuzuĮa'
- Ggmnodes
in Fl. URSS 3 : 568' - Sect'
et
Gontsch.
1890;
12:77,lļ3.
Krecz.
Jahrb.
Õied 3-20-kaupa osa2:405.1B45.
Gųmnod.es Grieseb. Spicil. fl. Rumel.
iipus peente
lisemega,
õisikutes. Seemned alusel enam-vähem arenenud
karvakestega. Lehed lamedad, harva renjad.

3'

Luzula campestrjsl (L.) DC. in Lam. et DC. Fļ.
Põld-piiphein
Frang. ed.3.3 ; l6l. lB05; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. Curl. 193. 1852, p. p.; Led. Fl. Ross. 4:219. 1853, p. p.; Schmalh. O'r'
Cp. u ĪoNrr. Pocc. 2:5|4.lB97; Murav. in <D,r. JĪeuuurp. o6;r. l : 235. 1955;
Jank. in Liet. fl. 2 : 495. 1965; Parm. in Eesti taim.' määr. 9lB. 1966' _
L. campestris ssp. uuĮgaris (Buch.) Hegi, Illustr. Fl. Mitt'-Eur.2 :183. l909;
suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 230. 1939. - L. campestris
var. aulgaris (Buch.) Gaud. Fl. Helv. 2 :572. lB2B; Buch. in Engl. Bot,
L. auĮgaris Buch. in Engl. Bot. Jahrb. 7 : l75,
Jahrb. t2 : |57. lB90.
L' subpiĮosa Gilib' Exerc' phytol' 2 :507' 1792; Krecz' et Gontsch'
l8B5.

-
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l52. joon. Põld-piiphein (LuzuĮa campestris)'' a - taime ü1dkrrju, b - õis vaļminud
kūpraga,. - õi.krtt.lehed tolmukaIega, cĮ - emakas, e - Seeme. (orig.)

Į

canpestrįs (lad. k.)'

_

põld-, põllul kasvav.
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in Fļ. URSS 3:571. 1935; Krecz. in on. yPCP 3:57.1950; Pēters. in Latv.
fl. l ;346. 1953.
Juncus campestris L.Sp.Pl.329' l753, s. str.
oxuķa
paBHllĪĪHa'{.

(

-

-

152. joon.)

E. Hõremätasjas lülrikeste võsunditega hal1ikasroheline taim. Varred

sirged, 7-3a (35) cnr kõrged. Lehed lineaalsed, järsult teritunud tipuga,
lamedad, 2-3 {4) mm laiad. Leheserv valgete udekarvadega hõredalt
ääristatud. Liitõisik väheharunev, koosneb 3-10 osaõisikust. Õisiku kandeļeht enamasti õisikust ļühem. osaõisikud on kerajad või veidi pikergused
nutid iäbimõõcluga 0,6-1 cm. Õisi osaõisikus 5-1b (l2). Kandelehekesed
kilejad, piklikrnunajad, teritunud tipuga. Õiekaitelehed süstjad, pikalt teritunud iipuga, enam-vähem ühepikkused. Viljade kiipsemise ajal õiekattelehed tumeDluunid, 1aia kileja valge äärise ja tipuosaga. Tolmukad 2 mm
pikad; tolmukapea tolmukaniidist 2-5 (7) korda pikem. Kupar laimunajas, õiel<attelehtedest veidi ļüherrr, ürnara tipuga, kaua säiliva 4-5 mm
pil<krrse emakakaeļa jäärrusega. Seemned helepruunid, ümarad, l,5-l,6 mm
ļäbimõõdus, 0,4-0,7 mm pikkuse valkja basaalse lisemega.
Õitseb mais, juunis; r,iljad valmivad a1ates mai lõpust.
Kasvab l<uivadel ja parasniisketel niitudel, teeservadel, hõredates metsades, puisniitr"rdel. Üsna tavaline kogu vabariigis. Liik on Eestis oma are-

aali l<irdepiiril.

ģį

,,

į

\

4r
t\

l53. joon. Põld-piipheina (LuzuĮa campestris) areaal.
ĮMeusel, Jäger ja Weinert
järgi.]
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Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa edela_, lääne_ ja lõunar'ajoonides (Baltikum, Dnepri vesikond, Ķrinrm), Kaul<aasias' Väljaspool Nõu_
kogude Liitu Väike-Aasia põhjaosas, lrogu a.tlantilises, Kesk- 1a LõunaEuroopas. Skandinaavias esineb Lääne- ja Lõuna-Nofras' Rootsi lõuna.
osas, leidub ka Edela-Soomes. (153. joon.)
Majanduslik tähtsus. Väheväärtuslik söödataim loodusiikel karja- ja
heinamaadel. Väärib mõnin'gat tähelep anu loor]usļiku muru komponendina.

4. Mitmeõieline piiphein
multifĮora' (Ehrh. ex Retz.) Lej.
- LuzuĮa
Fl. env. Spa. l : 169. l8ll; Schmalh.
@n. Cp. r.r Įoxg. Pocc.2:5ļ4. tB97;
Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3 : 572.
1935; Krecz. in Õ:i.. YPCP B : b8. i950;
Pēters. in Latv. fl. l : 346. 1953; Murav.

in o,r. .IIeHlHrp. o6.rr. 1 : 236. l955; Janļ<. in
Liet. fl. 2 : 496. 1963; Parm. in Eesti taim.
määr. 9lB. l966.
L. campestris ssp. tltLĮtifĮora (Ehrh. ex- Retz.) Hegi, Il1ustr. Fl.
Mitt._Eur. 2 : ļ83. i909; Suess. in Hegi,
Iļļustr. Fļ' Mitt._Eur. ed. 2. 2 : 231. l939.
L. campestrįs'var. muĮtiflora (ī!hth.' ax
-Retz.)
Čelak. Prodr. Fl. Böhm. 85. 1B6j;

Buch. in Engl' Bot. Jahrb. t2 :

16ļ.
l890.
DC., B. Led. Fļ.
- L. campestrls (L.)
luncus muĮtiflorus
Ross. 4 : 219. lB53.
- Prodr. ed.2.82.
Ehrh. ex Retz. Fl. Scand.
1795.
oxvxa N{rIoloIĮBeTKoBaf . (l54.
joon.) 9ļ. Tihemurujas võsunditeta püsik.

W
Wfu,
ė

Y,

@ @

Varred sirged, 20-40 cm kõrged, hõredalt ļehistunud. Lehed lamedad, 2-3 mm
laiad, servad udekarvadega. Liitõisik l<oosneb 5-l0 (l5) munajast või piklikmuna_
jast osaõisikust. Kandeleht õisiku pikkune
või ulatub sellest üle' osaõisikud 5-15_
õielised, 0,7_1,4 cm pikad. Kandelehekesed kilejad, valged, laimunajad. Perigoon

l54. joon. Mįtmeõieline piiphein (LuzuĮa

fĮora): a
raga, c

I

-

taime üldkrlju, ü

--

- õiekatteļehed tolmtrkatcga, d -e
- seemned. (Orig.)

muĮtīfĮora (lad. k')

_

muĮĮĮ-

a

õis valnrinud kup_
cmalias,

mitmeõielįne.

Õļ

/

pruun või i<astanpruun. Õiekattelehed süstjad, pika1t teritunud, 3 -g,s
(4) mm pikad. Sisemised ja välimised õiekattelehed võrdse pikkusega. Õiekattelehtedel valkjas või hõbehal1 kilejas ääris. Tolmuļ<ad umbes 2 ntttr
pikad, tolmukapea tolmuļ<aniidi pikkune või veidi ļühem. Ķupar rohekasvõi helepruun, äraspidimunajas, tömbitipuline, 2-2,5 mm pikk. Emakakaela jäänus kuni 2 mm pikkune, varakult vjlrisev. Seemned piklikud,
l,4-|,6 (l,B) mm pikad, suure valkja lisemega. Värsl<etel seemnetel on
lise umbes poole (kuni 0,B),l<uivanud materjaļil umbesl/s Seemne pikl<une.
Õitseb mais, juunis; viljub aļates mai lõpust.
Kasvab niisketel niitr-rdel ja puisniitudel, leht- ja l<uuse-segametsades
lagedamatel kohtadel, niisketes kaclastil<es, pinnaseteedel ja teeservadel,
harvem soostunud ja allikalistel niitudel ning kuivadel niitudel. Üsna tavaline kogu vabariigis.
Üldlevik. Peaaegu kogu Nõukogude Liidu Euroopa-osas (välja arva-

tud arktiiised alad),

Kaukaasias,

Lääne-Siberis. Väljaspooi Nõukogttde Liitu Kesk- ja atļantilises E'uroopas, Vahemeremaades, Skandinaavia

W
t

r

M

d

@

e

c

lõunaosas, Põhj a-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Väheväärtuslik söödataim loodus1ikel rohumaadel. Looduslįku muru komponent.
Väga vormirohke, geneeti1iselt
heterogeenne liik. Viimasel ajal eristatakse nelja alamliiki, millest meil
esineb ssp. muĮtif Įora.

5. Kahkjas piiphein - LuzuĮa
t (Wahlenb.) Swartz, Sum-

paĮĮescens

ma veget. Scand. 13. lBl4; Schmalh.
O;r. Cp. u IOxn. Pocc. 2 : 515. 1897;
Krecz. et Gontsch. in Fl. URSS 3
576. 1935; Krecz. in <D,r. YPCP 3 : 60.
1950; Pēters. in Latv. fl. l : 347. 1953;
Murav. in <D;r. .Ileururp. o6.n. I : 236.
1955; Jank. in Liet. Īl.2 :496. 1963;
Parm. in Eesti taim. määr. 9l9. l966.
:

a

l55. ioon. l(ahkjas piiphein (LuzuĮa
õis
lescens): a'- įaimo üldktrjrl, b

paĮ'

vaI- ioļmuc - õiekattelehed
(Orig.)
katega, d
- emakas, e - seeme.
I paĮlescens (1ad. k.) _ kahvatu, kahkjas.

minud ltupraĖa'

318

L' campestrįs var. paĮlescens (Wahlenb.) Wahlenb.
-I824;
p. paĮĮescens (Wahlenb.) Buch. in Engl. Bot. Jahrb. l2:

Fl. Suec. 1

:218.

l63. lB90;

Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 232. 1939, sub. ssp. sudeti.(L.) DC.BB.Led. Fl. Ross.4:220. lB53. _ Įuncus paĮ'
L.
campestrls
ca.6,reĀHosaran. (l55. joon.)
ĮescensWahļenb. Fl. Lapp.87.1BI2.
- oxuxa
9ļ' Helerohelin'e puhmikutena kasvav
võsunditeta püsik. Varred l0-40
(50) cm kõrged, hõredalt lehistunud (2 või 3 lehte). Lehed lineaalsed,
l,5-3,5 mm laiad, udekarvadega. Liitõisil< koosneb 5-40 piklikust või ümarast osaõisikust lühikestel püstistel, sageli mitmekordseļt harunenud õisikuraagudel. Kandeleht õisiku pikkune või pikem. Õied valkjaspruunid või
õlgkollased, osaõisikus 6-|2- (l4-) kaupa. Õiekatteļehed l,5-2 (2,5) mm
pikad, süstjad, teravatipulised, seljal pruunika triibuga. Sisemised õiekatte_
lehed välimistest lühemad. Tolmukad l-l,2 mm pikad; tolmukapea enamvähem tolmukaniidi pikkune või veidi lühem. Ķupar helepruun, ümar, töm_
bitipuline, umbes sisemiste õiekattelehtede pikkune (|,2-l,5 mm). Emakakael variseb viljade küpsedes. Seemned piklikud, l mm pikad, helepruunid.
Lise seemne alusel 0,2-0,3 mm pil<k, värskel materjalil umbes 1/3 Seelnfle
Suess. in

kogupikkusest.

Õitseb mai lõpul, juunis; viljad valmivad juunis.
Kasvab niisketeļ aru_ ja soostuvatel niitudel ning puisniitudel, võsastil<cs, kraavikallastel, tee- ja põlluservadel. Põhiliseļt samades kasvukohtades kus eelmine liik, kuid märksa haru1dasem. Paiguti (l56. joon.).
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l56. joon. Kahkja piipheina (LuzuĮa paĮĮescens) leitrkohad Eestis.
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Üldlevik. Hajusalt Nõukogude Liidu Euroopa_osas (välja arvatucį
lõuna- ja idapoolsemad rajoonid), Lääne- ja Icįa_Siberis, Ķaug_Idas, Lääne-

'ļ(aukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu. Kesk_Euroopas, Skandinaavia
poolsaare idaosas, Soomes, Hiina RV-s, Mongoolia RV-s ja Jaapanis. Sissetooduna kasvab Kesk_ ja Väike-Aasias ning Assoori saartel.
Areaali piires varieetub suuresti mõõtmetelt, samuti õite värvuselt.
Põhja_ ja idapoolseteļ alaclel esineb tumepruunide õiekattelehtede ja pruuni
kupraga rass.

40. SELTS oRHIDEELAADSED

_

oRCHIDAĮ-ES (MICRjSPERMAE)|

Mitmeaastased rohttaimed. Õied kolmetised, mõlemasugulised, sügo_
molfsed. Õiekate enamasti kroonjas, kahe ringina. Androtseum tugevasti
redutseerunud
normaalselt arenenud tolrnukaid enamasti ainult üks.
- valdavaļ
Sigimik alumine,
hulgal liikidest parakarpne ühepesaline, harve_
nrini sünkarpne kolmepesaline, rolrkearvuliste seeņnealgmetega. Vili -kupar. Seemned väga väikesed, ilma endospermita. Idu vähe arenenud,
peaaegu kerajas.
Seļtsi kuulub üks sugul<ond
orchidaceae'
or'hideelaadsed on arenenud -ļiilialaadsetest, nende tekketsentril<s peetakse iroopi1ist Aasiat. Ühed tead1ased tuletavacļ orhideelaadseid sugukonnast ĪIųpoxidaceae, teised sugul<onnast Brrrmanniaceae, mõned, vasīupicli,
eiiavad orhideelaadsete ļähemat seost nimetatud sugukondadega ja rõhu_
tavad vajadust põlvnerlisküsimust täpsemalt uurida.
P. Vernreulen (1966) väidab, et selts orchįdales on sugulussuheteļt
hoopis ļähemal seltsile CommeĮįnaĮes l<ui seltsile Lįtįaįes' Tema käsituse
kohaselt hõlmab selts orchįdaĮes kolm sugukoncla; Apostasiaceae, Cgpripediaceae ja Orchidaceae.

l.

sugukond käpalised

-

Gen. pl. 64.

orchidąceae Juss.z
1789.

l

Mitmeaasiased autotroofsed või mül<otroofsed 3 väga mitmesuguse
Suurusega rohttaimed, mis ļ<asvavad maapinnal, troopikas aga Sagedamini
epifüütidena; mõned on liaanid, kuid peaaegu kõik on Seoses miil<oriisaga.
Enamikul käpalistest puudüvad juurekarvad.
Maapinnal kāsvavad liigid on risoomiga ja nöörjate või muguljalt
jämenenud juurtega, epifüütsed liigid aga arvuliate õhujuurtega. Juure_
mugulatesse kogunevad toitainete tagavarad; mugulaicl on enamasti kaks
üI<s vana, tume ja kiprunud, mis on oma varuci juba kulutanud, teine noor,

I Koostanud V. Kuusk.
2 Koostanud V. Kuusk.
3 Varem peeti kIorofüllita käpalisi saprofüütideks. Mõnedel andrletel (näit'-P.
Ver-

meulen, l965) on seni saprofüütįdeks nimetatud käpalised tegelikuli parasiidid seentel.
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ja sile, mi1ļe varudest järgmisel aastal kasvab uus võsu. Vars 1ihtne.
Epifüütsetel käpalisiel puhetub üļ<s või mõni varre sõlmevahedest mugulakujuliseks (tuberiidid ehk bulbid), kuhu lioguneb vett ja toitaineid tagavaraks. Lehed asetsevad vahelduvalt, harva vastakult või männasjalt; nad
on terved ja terveservaļised, süstjacl, elliptilised või munajad, rööp- või
kaarroodse soonestusega, alusel sageli tupekujulised; saprofüütidel on lehed
redutseerunud soomusjateks moodustisteks. Paljudel epifüütsetel käp.alistel
täidavad assimiļatsiooniorgani ülesannet lehtede asemel õhujuur'ed. Õied
enamasti tipmises kobar_, tähk- või pöörisõisil<us, harva įįksikuļt, mõlemasugulised, väga harva ühesugulised (seejuures taimed ühe_ või kahekojalised), sügomorfsed, ļehetaoļise või soomusja, nlõnikord värvunud kandeļehe
kaenļas. Paljude käpaliste õis on lB0" võrra keerdunud, et võimaldada putuļ<ateļ paremini õide pääseda. Õied on väga mitmesuguse Suuruse ja kujuga; väikseimad ainuļt nööpnõelapeasuurused (perekonnad Pįeuroį,ļnįlįs
1a SteĮis), Suurimacį ļ<uni l6 cm läbimõõdus (odontogĮossum grandė).
Õiekate tavaļiselt kroonjas, harvemini tupeks ja krooniks diferentseerunud.
Välimise ringi kolm õiekattelehte ühesuguse kuju ja suurusega või l<esk_
mine veidi Suurem ja eredainalt värvunud, enamasti vabad, mõnikord
kol<ku kasvanud. Sisemise ringi kolmest õiekatteļehest on keskmine huule_
kujuline, teistest iihii palju Suurem ja erinevalt või eredamalt värvunud,
alusel sageli kannusega; kaks külgmist on enam-vähem sarnasecį väļimise
ringi õiekattelehtedega. Mõnedeļ Ķagu_Aasia käpalistel on õiekate peaaegu
kiirjas. Tolmukaid tavaliseļt üks (välimisel ringil), harvemini,l<al<s (sisemisel ringil). Esimesel juhul kaks tolmukat, teiseļ üks tolmuļ<as on muundunud siaminoodidel<s, kolm tolmukat aga pole üldse arenenud. Väga harva
areneb l<uni viis tolmukat. Ainus tolmukas kasvab emakakaela ja -suudmega kokku, moodustades nn. günosteemiumi. Enamikul ühetolmul<alistest
käpalistest kleepub õietoļm tetraadidel<s, need omakorda i<uril<al<ujulisteks
tompudeks
- polliiniumideks; neid on ühes tolmul<apeas kaks, neli, kuus
r,õi ļ<aheksa. Harilikult on polliiniumid varustatud varrekese ja kieepuva
näärmega (mis kokku moodustavad pollinaariumi), mille abil nad tolnrle_
mise aja1'kinnituvad emakasuudnre külge, Kahe ja enama tolmukaga käpalistel pudeneb õietolm üksikute teradena. Mesimahl asub nektaariumides,
kannusega käpalistel aga kannuseseinas. Mesimahla koguva putuka pea
külge kleepunud poilinaarittmid puutuvad teises õies kokku emakasuudmega. Üksikutel liikidel esineb 1indtolmlemist või iseįolmlemist. Sigimik
alumine, moodustunud kolmest viljalehest, sünkarpne kolmepesaline tsentraalse platsentatsiooniga, sagedamini aga paral<arpne ühepesaline parietaalse platsentatsiooniga, jalakesega või ilma selleta; ,sigimik on pikk ja
peenike, meenutab vilj araagu. Seemnea1gmeid väga arvukalt, anatroopsed,
enamsatį kahe integumendiga. Emakasuue kahe- või kolmehõlmaline; kahehõlmalise suudme korral on kolmas hõļm muundunud nn.- rostellumiks,
kuhu kinnituvad pollinaariumid. Vili on kupar, mis avaneb kolme või kuue
pikilõhe moodustumise teel; tipul jäävad vilja poolmed ühinentrks. Harva
jääb vili suletul<s või on marjataoline. Seemneid areneb viljas väga palju
üksikuteļ liikidel isegi kuni 4 miljonit; need on eraļ<ordseļt väikesed ja kerhele
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ged (keskmiselt 0,005 mg). Kõige kergemad ja väiksemad ori epifüütsete
'käpaliste seemned; neid kanrtavad troopikametsas laiali tõusvad õhuvoolud.
Idį on nõrgalt arenenud, organiteks dilerentseerumata ja endospermiga
ümbritsemata. Seemnekest enamasti avar, võrkjas, õhuga täidetud. Idanepeavad tungima idusse.
miseks on vajalik sümbioos seentega
- seeneniidid
Täiskasvanud taimedel paiknevad seeneniidid juurtes. Ķäpalistel esineb
endotroofne mükoriisa. Seemned on suhteliselt kaua idąnemisvõimelised.
Uued taimed arenevad neist väga aeglaselt, nii et õitsemįsikka jõudmiseni
l<ulub mitu või isegi kuni kümmekond aastat. Vegetatiivselt paljunevad
käpalised risoomi, juuremugulate või tuberiidide abil.
Käpalised on suhteliselt noor sugukond, siia kuulub kuni B00 perekonda
ligikaudu 35000 liigiga, mis on valdavalt levinud troopilistel ja subtroopiļisteļ aladel kogu mąakeral. Ainult üks kümnendik 1iikidest kasvab mõõduka
ja jaheda kliimaga piirkondades. Nõukogude Liiclus on 48 perekonda l4Ų
liigiga (hübriidseid perekondi ja liike pole siia hulka arvatud), neist Eestis
lB perekonda 36 liigiga (peale prąegu olemasolevate'ļ<a' kunagi esinenud
liigid). Liigirikkuse jąesinemisohtruse poolest paistab silma Lääne._Eesti;
ainuüksi Saaremaaļt on konstateeritud 34 liiki. Käpaliste esinemisohtrus
cri aastate1 kõigub üsna suuresti; mõnel aastal võib täheldada kohati massilist õitsemist, teistel aga võib Samas kohas ļeida õitsemas ainult üksi_
kuid eksemplare. Enamik meie käpalisi nõuab või eelistab lubjarikast pin_
nast.
Käpaliste peamine tähtsus seisneb nende dekoratiivsuses. Paljusid
liike ja ,nendc rohkearvulįsi sorte kasvatataksc kogu maailmas hinnaliste
lõikeliļledena või dekoratiivtaimedena. Maitsetaimena tuntakse Ķe.k_
Ameerikast pärit vanilli (VaniĮĮa pĮanifõĮia), mille viljadest saadakse vanilliini. Seda ļiaan{ kultiveeritakse kõigil troopikamaadel, kuid suīrima osa
vaniļliini kogutoodangust (co 850į) annab tänapäeval Madagaskari saar.
Sugukonnasiseses süstemaatikas eristatakse enamasti kolme alamsu_
gukonda
AposĮasįoįdeae, Cųpripedīoideae (mõnikord need kaks ühenda'
takse) ja orchidoįdeae' Neist esimene sišaldab kõige madalamal arenguja Apostasja. Neid iseloo_
astmel olevaid käpälisi
- perekbnnad Neuaįedia
mustavad peaaegu kiirjaŠ õiekate, kolm või kaks peaaegu vabade filamen"
tide ja tolmja õietolmlrga tolmukat,'kolmepesalise sünkarpse sigimiku ja
kolmehõlmalise suudrhega emakas, Apostasia'l tihedalt vastu idu liibuva
tugeva kestaga seemned. Mõlemad perekonnad on levinud Kagu-Aasias
Indiast Austraaliani; neisse kuuluvad maapinnal kasvavad madaļakasvuli_
sed,peenikese risoomiga käpalised, millel seni pole leitud mükoriisat. A1amsuģukonnas CgpripedioĮdeae; kuhu kuülub neli perekonda, võis täheldada
veel mõningaid suhteliselĻ primitiivsele aręnguastmele'osutavaid tunnuseid
(kaks ülaosas vabade filamentidega tolmukat, vabad või tetraadideks koondunud tolmuterad, kolmehõlmaline emakasuue), kuid ühtlasi ka juba kõr_
gerna arenguastme näitajaid (sügomorfne õiekate, ühepesaline parakarpne
sigimik, võrkjas õhurikas seelnnekest). Eesti käpa1istest kuulub siia üks
liik * Cgpripedium caĮęeol.us. Alamsugukond orchįdoį.deae esindab käpaĮiste kõrgeimat arenguastet. Siia kuuļub 99į9 sugukonna liikide üldarvust'
'
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Selles väga suures alamsugukonnas eristatakse 3-6 triibust; Eesti flooras
on neist esindatud kolrn. Mõned teadlased eristavad ka veel ,kuni 36 alam_
triibust.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Kollakad või pruunikad taimecļ ilma roheliste
vad labata lehetupecl

lehtec]eta.

Varrel

esine_
2

Roheļiste lehteclega taimecį
4
-2. Vars
jäme, läbil<utnav' ülaosas punaka var-jundiga. Lchetupecl kilejacl.
Õied võrdlemisi suured, huul ja kannus üļes suunatud
7. perekond pisikäpp
Epipogium R. Brown

-

üleni helepruun või rohekaskollane, poļe ļäbikumav. Leheiupecl
- Vars
nahkjad. Huul alla suunatucl
B
3. Risoom koraljalĮ harunenud. Õiecl väikesecl, hõredas õisikus. Huul teistest peri goonilehtedest,f
",l;"I*a''lLxĮ,i * r
C o r aĮĮorhįza Cl^lät.

-

-

Juurec] lihal<acl, üksteisega tihedalt läbi põirrrunud. Õisik pil<l<, ülaosas
tihe. Huul teistest perigoonilehtedest pil<enr. Vili püstisett ķätdu
4' perekond pesajuur
Neottįa Guett.

4. Õisi l-3, silmapaistvalt suured. Huuļ

kollane

Õied palju' väiksemad,
- , kumer

l.

perel<ond

-

õõnes, kir-rgakrrjuline, 1äikiv.

kuldking

CgprĮpcdium L.

-

enamasti hu1gal<aupa õisikus. Huul lame või
5

5. Huul pikema või lühema kannusega

-6

Huul

kannuseta

Ķannus ļühike, jäme, kotjas. Õiecļ rohekacl või pruunikad
9. perekond õõskeel
CoeĮogĮossum
tt

-7.

6

-

I(annus niitjas või ruljas, siginriktrst pil<em või lühem

n
Ęartm.

.

7

Kannus ruljas, kuni sigimiltu pil<l<une .
B
Kannus niitjās, sigimikust pikcm
10
-B. Õisik ruljas, kuni l,5 cm läbimõõclus.
Õied väiĻesed, lõhnavaci; asetsevad väga tihedalt. Väļimised perigoonilehed rõhtsaļt laiuvacį
B. perekond käoraamat
R. Brown (G. odoratissima)
- Ggmnadenįa
Õisik vähemalt 2, cm läbirrrõõdus
.
9
-9. Õite kandeiehed väiI<esed,
kilejacl, sageli värvunud. Juuremugul terve
12. pcrc'kond käpp
L.
:
.

_

2l

-.orchis

Õite kandelehed umbes õite pikkused, Iehtjacl, rohelised võį värvunud.
Juuremugul sõrmjalt ]õhestunud
l3. perekond sõrmkäpp _ DactųĮorhįza Neck. ex Nevski
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10. Õied kahvaturohelised kuni valged, lõhnavad, hõredavõitu õisikus
Pįatanthera Rich.
l0. perekond käokeel

-

ll.-

Õied roosakad, punakad või punakasvioletjad (harva kuni valged) l l
Õisik tihe, õitsemise algul püramiidjas. Välimised külgmised perigoonilehed külgedele üles suunaiud, teravā tipuga. Ķannus sirge
l4. perekond koerakäpP
Rtch'

-,Anacamptis

-

Õisik ruljas, võrdlemisi tihe. Välimised külgmised perigoonilehed rõhtsalt laiuvad, ümaratipulised. Kannus kõverdunud
Gųmnadenįa R. Brown (G. conopsea)
B. perekond käoraamat
'

-

13
12. (5.) Õied väga väikesed, rohekad või kollakad
Õied roosad, punakad või kirjud, kui valged või valkjad, siis võrdle- misi suured või keskmise Suurusega
li
kodarikuLehed
alusel
tumerohelised, varre
l3. Õisik ühekülgne, rohekas.

taoliselt ligisiikku

6. perekond öövilge

-

Goodgera]R. Bro'n

Õisik pole ühekülgne, kui aga on, siis kogu iaim kollakasroheline.
14
Lehti enamasti kaks
14. Varre'keskel või,allpool kaks peaaegu vastakut rootsutut ilma tupeta
lehte. Õied kollakas- või punakasrohelised
Lįstera R. Brown
5. perekond käopõll

-

'

-

15
varre alumises osas, ümbritsevad vart tupja alņsega .
-'Lehecl
l5. Õisik hõre, väheseõieline, kuni küņmekonna raolise õiega. Huul ülespoole suunatud
Liparis Rich.
17. perekond hiirakas

-

l6.
_

16
Õisik paljuõieline, võrdlemisi tihe .
oied peaaegu raotud, ü1dkujult kellukjad, longus; õisik saģeli üsna
ühekülgne. Huul koļmehõlmaļine, alļa suunatud
Hermįnįum Guett.
l5. perekond muguljuur

-

Õied rao-lised, püstiselt kaldu, perigoon 1aialt avatud. Huuļ terve, üles
suunatud
16. perekond sookäpp
MaĮaxįs Solaņd. ex Swartz

-

17. Õied kirjud, meenutavad putukat' peaaegu raotud, õisikus väga hõre_
dalt
l1. perekond putukõis
ophrgs L.

-

lB.

Õied ei meenuta putul<at .
lB
Õied roosad või piimvalged; suhteliselt suured, raotud. Lehed süstjad
2. perekond tolmpea
CephaĮanthera Rich.

-

__ Õied tume-purpurvioletsetest roosakateni või kahvatud, raolised. Lehed
el1iptilistest süstj ateni
3. perekond neiuvaip
EpipactĮs Zinn

-
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l. alamsugukond Cgpripedioideae Lindļ. orchid. scel. 7, 18. 1826 (Cgpripedieae) et Gen. a. Spec. orchid. pl.8 : 525. 1840 (Cgpripedieae).
Õied
sügomorfsed. Fertiilseid tolmuļ<aid kaks, paiknevad sisemisel ringil.- Ainus
staminood suur, välimisel ringil. Filamendid üļaosas vabad; tolmuterad
pole polliiniumideks l<leepunud. Sigimik ühe_ või kolmepesaline; emakasuudme hõļmu kolm. Seemnekest enamasti õhuke, võrkjas.
l. triibus Cgpripedieae.
tugevalt sügomorfne, suure kotja
- Perigoon ühtlasi
või kingakujulise huulega. Tüüptriibus,
ainūs seļles alamsugukon_
nas.

l.

perel<ond kuldking

-

Sp. Pl. 951.

CgpripedįumI L
1753.

Rõhtsa roomava risoomiga püsikud. Lehed suured, elliptilised. Õied
suured, lehesarnaste kandelehtedega. Perigooni1ehed ļaiuvad; välimisel
ringil keskmine leht munajas või elliptiline, kaks külgmist omavahel kokku
kasvanud ja asetsevad huule taga; sisemise ringi keskmine ļeht suur, kingakujuline, sissepoole rullunud Servaga, ilma kannuseta, kaks külgmist kit_
sassüsijad, külgedele suuiratud. Günosteemium ļühiļ<e ja jäme, huule poole
käändunud. Tolmukaid kaks, ülaosas vabade lühikeste filamentidega; nende
vahekohas kõrgemal suur kroonjas kilbikujuline staminood. Tolmuteracl
vabad. Emakas ühepesalise sirge sigimiku ja kolmehõlmalise suudmega.
Perekonnas umbes poolsada liiki, mis on levinud põhjapoolkeia jaheda
ja mõõduka kliimaga aladel, harvemini troopikas. Kuldkinga liigid on väga
dekoratiivsed, seetõttu kasvatatakse mõnda neist aedades varjulisemates
kohtades.

C. calceoĮus L. esindab tüüpsektsiooni.

=F t. Kaunis kuldking
- Cųpripedįum caļceoĮus2 L. Sp. Pl. 951. 1753;
Wied, et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 537. 1852; Lecl. Fl.
Ross.4 : 86. lB53; Schmalh. on. Cp. u Īoxu. Pocc. 2:464. 1897; Nevski in
Fl. URSS 4 : 598. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 419.
1939; Bordz. in O,r. yPCP 3:319. 1950; Jaudz. in Latv. fl. I :401. 1953;
Nekr. in @"ņ.,IleHIztlrp. o6.rr. l:252. 1955; Snarsk. in Liet. fl. 2:57|.
1963.
BeHepuu 6aruMa.]oķ gacrogųuü. (l57' joon.)
9ļ.- Risoom horisontaalne, rohkete pikkade nöörjate juurtega. Vars (20)
25-40 (50) cm kõrge, ümar, näärmekarvane, aluseļ kolme või rrelja tupja
lehega. Varrelehti koļm või nėli, elliptilised, alusega vart ümbritsevad,'tipul
teravad, l0-15 (20) cm pikad ja 4-7,(9,5) cm laiad, tugevate kaarroodu.
dega; lehtede alumine pind, eriti roodude ļ<ohalt, ja leheserv nääĪmel<arvased, pealmine pind peaaegu paljas. Õisi l-3, kõige sagedaminį l<al<s, varustatud kandelehega. Kandelehtedest kõige alumine kõige suurem, 5-9
(ll) cm pikk ja l,6-3,5 (4,7\ cm lai, muidu varrelehtede sarnased' Õied

l

Kreekąkeelsetest sõnadest KgprĮs
- Venuse nīmi, pediĮon - king; kingakujulise
lruule järgi.
2 eaįceqĮus (lad. k.) _ diņiņuiiiv Sõnast caĮ'ceųs
king; kingakujulise lrrrule järgi.

-
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b

l57. joon. Ķaunis kuldking (CgpripetĮium caĮceolus): a
ülemine osa õitsemise
- taime
ajai ja b _ varre aļumine osa lehtedega (orig.),
c _ õiediagrarum'

Suured, kingakujulise kollase huulega; teised perigoonilehed, nn. Ļinqapae_
lad, pruunid. Välimise ringi keskmine perigoonileht püsti üles suuitatud,

kitsas-elliptiline, kaks külgmist teineieisega kahehambalise tipuga süstjaks
aļļasuunatud perigoonileheks kokku kasvanud. Sisemise ringi külgmised
perigoonilehed külgedele suunatud, vanemaks saades vahel allapoole rippuvad, lineaalsüstjad, keerdunud. Kõik pruunid perigoonilehed enam_vähem
ühepikkused, (3,3) 4-5,5 (6) cm pikad, aluseļ veidi näärmekarvased. Huul
(2,5) 3-4 cm pikl<, puhetunud, laia ümara tipuga, väljastpoolt sidrunkollane, ļäiļ<iv, sisepinnal punakate iäppide ja soontega, hoidub rõhtsalt. Ainus
staminood suur, valkjas. Tolmukaid kaks; tolmukapead ja emakasuue kahvatukolļased. Kupar 3,3-4,3 cm pikk ja 0,6-0,8 cm lai, näärmekarvadega
kaetud. Seemnest paljunedes areneb taim väga aeglaselt, õiisemisil<ka
jõudmiseni ku1ub vähemalt l5 aastat. Edukamaļt'paljuneb vegetatiivsel
teel.

Õitseb mai iõpust juuli alguseni.
Kasvab kuuse-segametsades, ļ<a leht-, soo- ja loduntetsades, põõsastiI<es, puisniitudel. Hajusalt kogu territooriumil, ainuļt Kagu_Eestis pisut
harvemini (158. joon.)
Üldlevik. Euraasia parasvöötmes; Nõukogude Liidus Euroopa-osas,
Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberi lõunarajoonides, Kagu-Ida lõunapoolses
oSaS; Vä1is.Euroopas põhjapolaarjoonest Vahemere igihalja vööndini;
Välis-Aasias Türgi põhjaosas, Mongoolia RV-s, Kirde-Hiinas ja Korea
RDV-s.
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158. joon. Kauni kuldkinga (Cgpripedįwtt caĮceoĮus) leiukohad Eestis.
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2. alamsugukonā orchįdoįdeae. - Õied sügomorfsed. Fertiilseid tolmukaid enamasti üks, paikneb välimiseļ ringil. Ainus tolmukas emakakaela
ja -suudmega iäielikult kokku kasvanud, moodustades günosteemiumi. Tolmuterad polliiniumides enamasti kokku kleepunud. Sigimik ühepesaline.
Emakasuudme hõlmu enamasti kaks, koļmas muundunud rostellumiks.
Seemnekest õhuke, võrkjas.

iriibus Neottįeae Lindļ. orchid. scel. 7. l826 et Gen. a. spec. orchid.
poiliiniume kaks või'neļi, enamasti iļma varrekeseta.
p|' 7 : 44l. IB40.
Tolmukapea dorsaalne või terminaalne, enam-vähem püstine, püsiv või
2.

varisev.
2. perekond tolmpea

-

l Rich

CephaĮanthera

orchid. Eur. Annot. 38. 1817 et in Mėm.
Mus. Hist. Nat. (Paris) 4 : 51.. 1818.

Mitmeaastased rohttaimed. Risoom lühike, rõhtsalt foomav või tõusev,
harunenud, paljude juurtega. Vars enam-vähem tihedalt lehistunud, lehed
hõre tähk. Õied suhteliselt Suured, raotud,
süstjad või elliptilised. Õisik
enamasti kokku, meenutades kelhoiduvad
Perigoonilehed
kandelehtedega.
(C',
keskkohast ristsuunas soorubra).
Huul
laiuvad
lukjat õit, mõnikord
puudub.
Tagumine osa huunistumise tõttu kaheosaline, kannus enamasti
lest (hüpohiil) puhetunud, kotjas, kõrvakestega; sinna koguneb mesimahl.
Eesmine osa (epihiil) kolmnurkj as, tagasikäändun,ud tipuga. Günosteemium
suhteliselt pikk, püstine. Poļliiniume kaks, kumbki jagunenud pikisuunas
enam või vähem täielikuli kaheks poolmeks. Tolmuterad polliiniumiq tolmja
massina. Emakasuue suur, rostellum puudub. Sigimik enamasti keerdunud.
Ķuprad püstised. Seemnest arenenud uued taimed õitsevad esmakordselt
aIles kümmekonna aasta pärast. Tolmpea paIjuneb ka vegetatiivselt risoomi
harunemiskohtades arenevate adventiivpungadega, millešt tärkavad uued
taimed.
' Perekond hõlmab l4 liiki Euraasia parasvöötmes.

l.

-

Õied valged, kellukjad; keskmiste õite kandelehed

mik paljas

l.

Valge tolmpea

-

2-5

mm pikad.

SĘi-

Cephalanthera ĮongifoĮia (L.) Fritsch

Õied roosad või roosakasvioletjad, välimised perigoonilehed laiuvad.
Keskmiste õite kandelehed l,5-2,5 cm pikad. Sigimik näärnrekarvane
CephaĮanthera rubra (L.) Ricķ.
2. Punane tolmpea

-

Valge tolmpea _ CepltaĮanthera Įongifolia' (L.) Fritsch in
Österr. Bot Zeitschr.38 : Bl. 1BBB; Nevskį in Fl. URSS 4:632. 1935; Suess.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 :507.1939; Bordz. in Qn. yPCP

+ l.

l Kreekakeelsetest sõnadest kephaĮe
mukapea järgi.
2 ĮongifoĮīa (lad. k.) pikalehelinę,
-
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_

pea, antherą

-

tolmukapea; peakujulise tol_

c

a
b

l59. joon. Valge tolmpea (CephaĮanthera ĮongifoĮia): a
ajal, b
vatre alumine osa lehtedega, c

-

-

taime üļemine osa õitserrrise

huul. (Orig.)

3:347' l950; Snarsļ<. in Liet. Ī|' 2 :594. l963.
C. ensifolia (Murr.) Rich.
- Hist.
ordrid. Eur. Annot.38. lBļ7 et in Mėm. Mus.
Nat. (Paris) 4 :60.
lBl8; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.534. 1852; Led.
Fl. Ross. 4 :78.lB53'
- C' xt,phophųĮĮum (F,hrh.) Reichenb. fil.Ic. Fl. Germ.
et Heļv. l3 : l35. lB5l; Kļinge, Fļ. Est_, Liv- u. Curl. 166. lBB2; Schmalh.
o.n. Cp. tt Īox<u. Pocc.'2 : 45l. 1897.
Serapias helleborine l. ĮongifoĮia
L.Sp.Pl.950. 1753.- S. ensifoĮiaMurr.- in L. Syst.veg. ed. l4.8l3. 1784.S. xiphophgĮlum Ehrh. in L. fil. 'Suppl. 404. |7Bl'
fIu.nlųeloįļoBHLIK
joon.)
HHoJIHcTHuü.
(
l59.
ÄJIlĮ
9į. Risoom ļühike, hofisontaalne, pruünide nöörjate juurtega. Taim
.20-50 cm kõrge. Vars kuni õisikuni lehistunud, aļuseļ 2-4 |abata lehetupega, allpool paljas, ülaosas väikeste papillidega ja kergelt vaoline, sirge
või pisut võnklik. Lehti 7-ll, püstiselt kaldu, süstjad või kitsassüstjad,
teravatipulised, renjad, helerohelised, asetsevad selgelt kahekülgseļt ühes
tasapinnas. Keskmised lehed 7,5-l4 cm pikad ja l-2,5 cm laiad; ülemiste
lehtede tipud ulatuvad mõnikord üle õisiku.rLeheserv (ülemistel lehtedel
sageli ka rood) väikeste papillidega. Õisik hõre, (3-) 7-t7-õieline. Kandelehed 2-5 mm pikad, ainult kõige alumise õie kandeleht lehetaoline, õiest
pikem. Õied suhteliselt suured, valged, kel1ukjad. Välimised perigoonilehed
l,4-l,B (2) cm pikad, süstjad, terava tipuga; sisemised külgmised umbes
niisama pikad, ellipĮilised, tömpja tipuga. Huul teistest perigoonilehtedest
peaaegu poole lühem, hüpohiil kolmnurkseie külghõlmadega, epihiil neer-
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l60. joon. Valge iolrnpea (CephaĮanthera ĮongifoĮla) leiukohad Eestis.
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punakaskol1ase pil<isoonega ja ümartömbi kollase papilliiise tipuga, servāl mõrrikord kergelt kurruline. Sigirnik I-t,4 cm pikk,

jas-liolrnnurļ<ne,

5-7

paljas,
_
-

lühiĮ<ese jalakesega.
Õitseb (mais) juunis, üļ<siku11 isendicį ka veel juulis.
Kasvab pLrisniitudel ja laialehistes metsades Lääne-Eestis, peamiselt
Saaremaal. LIarulclane. (160. joon.)
Ūldlevik. Areaal peamiselt Euroopas' Nõukogucle Liidus Euroopa-osa
1ääne-, kesk- ja lõunalajoonides, Kaukaasias, harva Kesļ<-Aasias. Peale
selļe suuremas oSaS Välis-Euroopast, ulatudes põhja Suunas peaaegu KeskSļ<antļinaaviani; Soomes ainrrlt Ahvenamaaļ; kohati Põhja-Aafrikas ja Lää_
ne-Aasias. Eestit läbib areaali põhjakirde piir.

+ 2.

Punane tolnlpea

CephaĮanthera rubra| (L ) Ricķ. orchicl. Eur'

Annot. 38. l8l7 et in Mėm. Mus. Hist. Nat. (Paris) 4 : 60.'lBlB; Wied.

et

Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 533. 1852; Led. Fl. Ross. 4 :79.
lB53; Schmaļh. o.ņ. Cp. u Ioxu. Pocc.2:451. lB97; Nevski in Fl. URSS
4 : 634. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 505. 1939;
Bordz. in Q,r. yPCP 3:348. 1950; Jaudz. in Laiv. fl. I :416. 1953; Nekr. in
Sera@.l. ,Ilegzgrp' o6,r. t : 25B. ļ955; Snarsk. in Liet. Ī1.2 :594. ļ963.
fIlt,rlųero.noBHI'IK xpacHuž.
pĮas rubraL. Syst. nat. ed. 12. 2 : 594. 1767.

-

(161. joon.)

E.

Risoom püstiseli või ka1du, nöörjate pruunide juurie kimbuga. Taim
25-5s cm kõrgune. Vars mõnikord pisut võnkli.k, ülaosas lühikeste näärmekarvadega, aĮlosas koļme või nelja labata leheiupega. Varreļehti a-6 (B);
keskmised rreist 5,4-l0 (l3) cm pikad ja (l) l,3._2 (2,4) cm laiad, süstjad, terava tipuga, pealt tumerohelised, alt sinakasrohelised, paljad (üle'
miste lehtede servaļ vä'ga väikesed näsakesed), veidi renjad, hoiduvad püs_
tiseļt kaldu. Õisik hõre, (l-) 3-lO-õieline. Kandelehed süstjad, nende alu'
misel pinnal väikesed näärmekarvad; kõige alumised kandēlehed enamasti
õitest pikemad, keskmised l,5-2,5 cm pikad, õitest lühemad. Õied suured,
roosad või roosakasli11ad. Väļirnised perigoonilehed 1,5-2,2 (2'7) cm pikad, kitsassüstjad, vä1imisel pinnal alumises osas väga väikeste näärmekar_
vadega, õitsemisajal 1aiuvad. Sisemised perigoonilehed välimistest veidi
lühemad ja laiemad. Kõigil viiel perigoonilehel on tipp pisut tagasi käändunud. Huul sisemiste perigoonilehtede pikkune; hüpohiil valkjas, süga'
valt kotjas, ümaratipuliste külghõlmadega, epihiil valge, munajas-kolmnurkne, tipul sujuvalt teiavnev, T-9 kollaka pikisoonega, kurrulise serva
ja punaka papil1ilise iipuga. Sigimik |-l,4 cm pikk, näärmekarvadega,
lühikese jalakesega'
Õitseb juunis ja juulis, hiljem kui vaļge tolmpea.
Kasvab puisniitudel, kuivades metsades, eriti loometsades ja põõsasti'
kes. Seni ieada leiukohti Lääne-Eestist, Rakvere ja Väike-Maarja ümbrusest (l62. joon.). Eesti leiukohad asuvad üsna areaali põhjapiiril (kõige
põhjapoolsemad on Lõuna-Soomes).

I

rubra (lad. k.)

-

punane,
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l6l'

joon. Punane tolmpea (CephaĮanthera rubra): a

&

_

taime ülemine osa õitsemise algul,

varre alumine osa risoomi ja tupjate lehtedega;
c
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162. joon. Punase tolmpea (CephaĮanthera rubra\ leiukohad Eesįis.

Üldlevik. Levinud umbkaudu Samadel aladel, mis C. Įongi|oĮia, Iruid
Atlandi ookeani rannikul esineb harvęmini.
3. pcrekond neiuvaip

-

Catal. pl. 85.

Epipactis t Zinn
1757.

Mitmeaastased, valdavalt lühikese roomava risoomi ja arvukate' ena_
masti jämedate juurtega rohttaimed. Lehed ellipiilised kuni süstjad, kaarfoodse Soonestusega. Õied suhteliselt Suured kuni väheldased, ļongus, lehtjate kandelehtedega, ühekülgses hõredas kobaras. Õ'ieraod keerdunud. Pe_
rigoonilehed laiuvad või kokkuhoiduvad. Huuļ keskkohas ristsuunas Soonistumise tõttu kaheosaline; hüpohiil lihakas, kausjas, kõrvakestega või
ilma, moodustab mesimahla mahuti; epihiil lai, südajas või kolmnurkne,
enam-vähem lame, alla suunatud, aluseļ kahe mõhnaga. J(annus puudub.
Günosteemium lühike. Polliiniume kaks, kumbki pikisuunas kaheks jagunenud. Tolmuierad tetraadidena. Emakasuue suur, peaaegu nelinurkne.
Rostellum suur, harva puudub. Sigimik sirge. Viljad enamasti rippuvad,
harva rõhtsalt. Seemnelise paljunemise kõrval on tähtsal kohal vegetatiivne
pāljunemine risoomi abil.
Perekonda kuulub kuni veerandsada liiki põhjapoolkera parasvöötmes,
mis lõuna Suųnas ulatuvad troopilise Aafrikani, Taini ja Mehhikoni.
!

1 Taimenirni Theophrastosel Veratrum'i taolise taime kohta; lehtede sarnasuse järgi
Teistel andmetel tähistas see vānakreeka nimį parasiittaime (arvatavasti orobanche't)'
,').).)

LIIKIDE MÄÄRAMISE TAtsEL

l.
_
2.

-

Õied tume-purpurvioletsed, võrdlemisi väikesed, lõhnavad, ühekülgses
kobaras. Vars, mõnikord kogu tairl punakasvioletne
3. Tumepunane rreiuvaip
EpipacĮis aĮrorubens (Hoflm.) Bess.

-

Õiecl kahvatucį, keskmisc SuUf UScga või võr'cllcrItisi suut.cd, lõhnataįucl.

Taimed rohelised
2
Keskmised varrelehed süstjacl või ļ<itsas-elliptilisecl. Õisiļr hõr:e, nritte
päris rangelt tihekülgne. Õiecl üsna stturecl, kandeļehteclega, mis on neist
ļühernad. Väļimised perigooni1ehed väljastpoolt rrräär-clunud_p.unal<asrohelised, pruunikad või lihavärvilised. Huul vaIge punaĮtate soontega
l. Soo-neiuvalp
- Ėpipaclis paĮusĮr'is (L.) Crantz

I(esļ<mised varreleh'ed munajas-eļliptilisecl või -süstjacl. Õisik pil<l<, ühe_
külgne. Õied ļ<esļ<rnise suurusega' umbes nencle pikkuste kāndelehtcdega, mis hoiduvad alaspidi ltaIdu. VäIimised perigoonilchcci rohckrrĮ.
Hrrul punal<as
'
2. Laia!ehine neiuvaip ĖpipacĮis heĮĮcborįtie (L.) Crantz

l.

-

ArļhrochįĮium lrm' in Linnaea l6 : 45l ' 1842.
Risoonl
- külghõl_
roomav, pikkade sõlrrrevaheclega. IJüpohiil kergelt nõgus, törrrpicle
sel<tsioon

madega.

*

l. Soo-neiuvaip
- ĖpipactĮs paĮttstris, (Ļ.) Crantz, Stirp. Austr. ed.
1769; wied. et web. Bcschr. phan. Gciv. Esth-, Liv- ri. curl. 536.
lB52; Led. Fl. Ross. 4 : 82.1853; Schmalh. cD"rr. Cp. u IONu..pocc. 2 : 451.
lB97; Nevski in Fl. URSS 4:623. i935; suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. ed. 2:2 :503.1939; Bordz. in o.rr. ypcp B :337. i-g5o; .lauclz. in Latv.
Ī1. t :.4|2' igsg; trt"k.. in @n. ..r'IeuuHrp. o6.rr. l :257. 1955;
Snarsk. in Liet.
il.2:586. l963. Serapias heįļeborįne. ņ. paĮustrls L. Sp. Pl.950. 1753.- Fl. AngI. 34l. 1762. HeĮĮeborine
S. ĮongifoĮta Huds.
(L.) Hill,
- ll3. ļ936. įaĮustrls
Brit. herb. 47B. |756; Vjlb. Tainemääraja
Exs.: ri. Ėi.r,,'.
Eesti taimed 3, n" l47. l93B.
Įpem.rrrrx 6o,rorriķtž. (l63.joon.)
Risoont pikk, roomav, võsuncįitcga. Ta inl ( l2) 25 50 (68) Cln
kõrge. Vars sirgelt püstine, .ülaosas lühikarvatre, alunrises'osas eiraiilasti
kolm labata, sageli violetjai lehetuppe. Varreļehti 4-.6 (7), tumcrohelisecl,
paljad, ainult ülemiste lehtede SerVaS väga väikesecį näsakesed. A1umised
varrelehed elliptilised, l,s-g (12) cm pikad ja ([,7) 2,5-B (5,2) cm iaiacl,
umbes 2 cm pikkuse tuųega. Keskmised lehed süstjad kuni Ļitsas-elliptilised, (5) B-15 (lB) cm'pikad ja (0,?) 1,7-3 (a) cm laiad, renjad, Įipul
enamasįi p-ikalt teravnevad, alusel ļühikese tupega. Ülerlised lehed
väikse_
mad, kitsassüstjad, püstised, neist kõige ülemise tipp tava1iselt ei
ulatu
õisiku aluseni. Õisik hõre, (2-) 6-l5- (22-) õielinį,'mitte päris raņgelt
üheküIgne, enne õite puhkemist longus. Kanclelehed süstjad,
õiįest l,ir,.räa,
keskmiselt |,5-2 cm pikad, kõige alumine .sageli oieĮt pikem 2,5-3,5
,
l palustris (lad' k.) Soo-, soos ļ<asvav
-

2.2:462.

334

d

d

a

b

osa õitsemiŠe aja|, b _
l63. joon. Soo-neiuvaip (E'pipactis paĮustris): rĮ
- taime ülemine taime
ülerrrine osa viljarisoom ja varre alumine osa tupjate ,lilĪl.,-&,ļ.i huul, d

_

(5,5) cm pikk. Õieraod 5-6 mm pikad, karvased. Õied hoiduvad alaspidi
või rõhtsalt, lõhnatud. Väļimised perigoonilehed nõgusad, munajassüstjad'
külgmised 8-l2 mm pikad (keskmine pisut lühem), väljasipoolt hajusalt
lühikarvased, määrdunud-punakasrohelised, pruunikad või lihavärvilised,
seest heledamad, algul kellukjalt kokkuhoiduvad' hiljem laiuvad. Sisemised
külgmised perigoonilehed kuni l cm pikad, valkjasroosad. Huul välimiste
külgmiste perigoonilehtede pikkune või pisut pikem. Hüpohiil kolmnurksete
külghõlmadega, valge punakate soontega, alusel oranžide täppidega. Epihiiļ ümaravõitu, tugevalt kurrulise Servaga' tipul veidi pügaldunud või
mõne hambaga, valge punakate soontega, alusel kahe pikliku koļlaka mõhnaga. Sigimik karvane. Kupar rippuv, kitsas-ovaalne, aluseL ahenev, 1,52 cm pikk ja 6-9 cm lai, tugevate pikiroietegā, karvane peamiselt roiete
kohalt. Tähtsal kohal on vegetatiivne paljunemine risoomivõsundite abil;
selle tõttu kasvavad taimed sageli rühmiti.
Õitseb juulist augusti keskpaiganf.
Kasvab niisketel ja soistel niitudel ja puisniiiudel, lammi- ja rannaniitudel, soodeŠ, rabasiuvates metsades ja lodudes, ļ<a mereäärseies kadastikes. Vastavatel kasvukohtadel võrdlemisi hariļik, kuid sagedam Lääne- ja
Põhjä-Eesti lubjarikkal pinnasel.
Üldlevik. Eurosiberi levilaga liik. Eestist põhja poole langeb liigi esinemissagedus järsult, lõuna suunas ulatub liik Euroopas' Vahemereni'
Aasias levinud peamiselt Siberi lõunapoolsemates.rajoonides, Kaukaasias,
Väike-Aasia Musta mere rannikul, kohati ka Kesk-Aasias.
2. sektsioon

Epipactis'

_

Risoom lühike. Hüpohiil kausjalt nõgus, külg_

hõlmadeta.

Epipactįs heĮįeborįne l (L.) Crantz, Stirp.
s. str.; Bordz. in <D;r. yPCP 3:338. 1950; Jaudz'

=F 2. Lailehine neiuvaip

Austr. ed.2.2:467.1769,
E. ĮatifoĮia (L.)
in Latv. fl' l :413. 1953; Snarsk. in Liet. fl.2:5BB. 1963.
phan.
Esth-, Liv'
Gew.
Beschr.
et
Web.
I5l.Ir7B5;
Wied.
All. Fl. Pedem.2:
u IOxs.
Cp.
u. Curl.535. 1852; Led. Fl. Ross.4:83. lB53; Schmalh. O.n.
Pocc.2 :452. lB97; Nevski in,Fl. URSS 4:624. 1935; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur.'ed.2. 2:498.1939; Nekr. in <D;r. Jleunnrp. o6n.1 :257.
SerapĮas heĮįeboiįne L. Sp. Pt' 949. 1753, s. str., 'o. Įatifolia.
1955'
Heļleborine latifolia (L.)
S. ĮatifoĮia (L.) Huds. Fl. Angl. 341.'|762.
Druce, Dil1en. herb. 115. l907; Vilb' Taimemääraja l13' l936.
- Exs.:
K' Eichw. Eesti taimed 3, n" l48. l93B. Įperra.rrnx ųeMeplllĮeBlĮ4ttltĖt'
(

164. joon.)

-

9ļ. Risoom lühike, jäme, valkjate nöörjate juurte kimbuga. Taim (30)
40-80 (94) cm kõrge; õitseva taime kõrval sageli veel üks või kaks vege_
tatiivset võsu. Vars sirge, valkjasroheline, ąlumises osas kaks või kolm
pruunikat |abata lehetuppe, ü1aosas lühikarvane. Arenenud var'relehti (4)

ļ

Kreekakeeļsest sõnast het'leboros' millega tähistati HeĮĮeborus aĮba

album) taolist taime.
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(niiid Veratrum

re
d

b

c

e

\

_ taime ülemine osa õitsemise
varre keskmine'osa lehįodega: c _ risoom ja varre alumine osa tupjale lehted,ega; d .- huul külgvaates, e _ viljakobar. (orig.)

l64. joon' Laialehine neiuvaip (Epipactis heĮĮeborine): a
ajal, b

_

22 ENSV floora IX
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(10), puhasrohelised, serval ja roodudel näsajate karvadega. Alumi_
sed lehed elliptilised või ümar-elliptilised, lühikese või pikenenud terava
tipu ja lühikese tupega, (5,5) B-l3 (l5) cm pikad ja (3,4) 4,5-6 (B) cnr
laiad; keskmised lehed munajas-elliptiĮised või -süstjad, teravatipulised,
9-l4 (l5'5) cm pikad ja (3) 4-6,5 (7,8) cm laiad; kõige ülemised lehed
süstjad, väiksemad. Õisik pikk, enamasti paĪjuõieline (kuni 42 õit), ühekülgne, noorelt longus; kandelehed süstjad, sageli alaspidi kaldu, umbes
õite pikkused või alumised pikemad, kõige alumine erandjuhul isegi kuni
9 cm pikk. Õied 4-5 mm pikkustel lühikarvastel raagudel enam-vähem
rõhtsalt või pisut longus, algul kellukjad, hiljem laialt avatud. Välimised
perigoonilehed 9-t2 (l3,5) mm pikad, munajassüstjad, terava tagasikäändunud tipuga, rohekad. Sisemised külgmised perigoonilehed veidi väikse_
mad, kahvaturohelised, alusel roosakad. Huul teistest perigoonilehtedest
lühem, punakas; hüpohiil ümaravõitu, sügavalt kausjas, epihiil lai-süda_
jasmunajas' terava tagasikäändunud tipuga, alusel tavaliselt kahe sileda
mõhnaga. Vili l-1,3 cm pikk, piklik_äraspidimunajas, hõredalt karvane,
rippuv.
Õitseb juulist septembri alguseni, viljad valmivad augustis. ja sep_
tembris.
Kasvab leht_ ja segametsades, kõige sagedamini kuuse_segametsades
ja nende lagendikel, ka puisniitudel, võsastikes, harvemini lodudes, soodes
ja luidetel. Sobivatel kasvukohtadel hajusalt, harvemini Lõuna-Eestis.
Üldlevik. Eurosiberi liik. Kogu Euroopas peale põhjarajoonide, Põhja_
Aafrikas, Kaukaasias, Väike-Aasias. Ida Suunas levinud lda_Siberi lõuna_
poolsete rajoonide ja Himaalajani. Põhja_Ameerikasse arvatakse olevat
sisse rännanud.
=F

g.

t

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess.
3:220. lB09; Led. -Fl. Ross. 4 : 83. lB53; Schmalh. o.rr. Cp.

Tumepunane neiuvaip

Priņ. fl. Galic.
z K)xu. Pocc.2 :452. IB97; Jaudz. in Latv. fl. I : 414..1953; Nekr. in O"n.
E. atropur.lleHNurp. o6n. I :257.1955; Snarsk. in Liet. fl.2 : 590. 1963.
purea Raf. Caratt. 87. l8l0; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.
2:50l. 1939, atripurpurea; Bordz. in o;r. yPCP 3 :342' 1950, atrĮpurpurea.
- E. rubiginosa (Crantz) Gaud. ex Koch, Synops. fl. Germ. et Helv.
ed.2. 2:801. 1844; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
536. 1852; Nevski in Fl. URSS 4 : 626, 1935.
a. E.'rubigi- E' heĮĮeborįne
nosaCrantz, Stirp. Austr. ed.2.2:467. 1769.
Serapias strorubens
(Hoilm.) Hoffm. in Schrad. Neues Jour. Bot.- 1 (3) : 172. 1806.
S. latifoĮia * S' atrorubens LļoĪĪm. Deutschl. Fl' ed. 2. l : lB2. 1804. -

Heļleborįne atropurpurea (Raf.) Schinz et Thell. in Viertelj. Nat. Ges. Zü_
rich 4 : 5BB. l90B; Vilb. Taimemääraja l13. 1936.
- H. atrorubens
(Hoffm.) Druce, Dillen. Herb. ll5. 1907.
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 3,
n' l49. 1938.
Įperra.rrux TeMHo_KpacHuü. (l65. joon.)
-

I

atrorubens (ļad. k.)

vuse järgĮ.
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_

sõnadest ater

_

tume, must, rubens

_

punakas; õite vär'

c

d
b

a

a _ õiekobat, b _
d - viljakobar. (Orig.)

165. joon. Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens):

mine osa, c

22*

-

huul,

taime alu

ų. Risoom lühike, üsna jäme,

enam_vähem horisontaalne, arvuļ<ate
juurtega. Taim (20) 30-50 (70) cm l<õrge. Vars püstine või pisut võnklik,
sageli punakasvioletne, a1lpooļ 2-4 iupja lehega,, tihedalt lühikarvane,
eriti ülernises oSaS.'Arenenud varrelehti 5-8 (ll), enam_vähem ühes tasa_
pinnas kahe vastaku reana, renj ad, huļļ<roodsed, tumerohelised, ļ<areda_
võitu; leheserval ja roodudel näsakesed. Alurnised varreļehed elliptilised
või ümar_elliptilised, ļühil<ese teravn tipuga, 3-7 cm pikad ja (l,4) 2-3,5
(4'5) crrr laiad, alusel unrbes l cm pikkuse įupega, sageli punakasvioletja
varjuncliga. Kesļ<misecį varrelehed kõige Suufemad' (3,6) 5-9,5 cm pil<ad
ker'gelt
1a (|,2) 2-3,7 cm 1aiad, terava tipu ja ļįihikese tupęga, mõnikorcl
ja
l<itsamad, hoiduvad püsti_
sirpjad. Kõige ülemised lehecl palju väil<semad
selt, tavaliselt ei ulatu õisiļ<u aluseni. Õisik pikk, hõredavõitu, (5) l0-25
(39) õiega, ühekülgne; õisikutelg tihecįalt lühikarvane. Kandelehed süstjad,
va1davalt õitest lühemad või a1umistel õitel nende pikkused, mõnikorcl kõige
aļumine tunduvalt pikem (kuni 5,5 cm). Õied suhteliselt väil<esed, tume_
purpurvioletsed (ka sigimik), harvemini heledamad punased kuni roosad,
väga harva valged, lõhnavad, 2,5-4 mm pikkustel karvastel õieraagudel
alaspidi hoiduvacl. Perigoonilehed laiuvad, munajad, teravatipulised; väļimised külgmisecl 5,5-B mm pikad, väljastpoolt väga lühikarvased; väli_
mine ļ<eskmine ja seesmisecl külgmised veidi 1ühemad. Huul teistest peri_
goonilehtedest veidi lühem. Flüpohiil rohekas punaste täppidega, sügavalt
l<ausjas, külghõlmadeta; epihiil punakasvio1eįne, ļaisüdajas 1ühikese iipu
ja hammastunud Servaga, alusel l<oltne helepunase köbrulise mõhnaga.

b

\
ļu

ģji;:

a

į
a
o

a

a

--(1=t

q

ļ
','o a?*
į

o

į

--ro

\

)

I

t

0

Č

aį ---o i
\,.
.l
ļl

ļ

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

a

o

o\

I

.J

I

***Jį

166. joon. Tumepunase neiuvaiba (Epipactis atrorubens) ļeiukohad Eestis.
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ļ

il

Kupar maksimaalselt l cm pikk, äraspidimunajas, lühikarvane, hoidub rõhtsalt või veidi alaspidi.
Õitseb juuni lõpust augusti alguseni.
Kuivadel kasvukohtadel, eriti rannikuruideter, rannavallidel, rannamännikutes, loometsades, klibukadastikes, puisniitudel' seljanclikel ja vall_
seljal<utel. Lubjalembese liigina sagedamini läänesaartel, mandri ļääne_
ja põhjaosas, mujal harva- (166. joon.)
Üldlevik. Peamiselt Euroopas levinud liik, mis põhja suunas ulatub
įolaarjooneni ja Skandinaavias isegi üle selle, kuid prrarb Botnia 1ahe
ümbruses ja Soomes on haruldane; puudub ka Vahemere-äärses igihaljas
tsoonis. Nõukogude Liidus harva Kaukaasias, kohati Lääne1a Icla-Siberis
ning Kesk-Aasias.
|

.

'

4. perekond pesajuur

-

Neottįa 1 Guett.

Hist. Acad' Sci. Paris 1750, Mėm. 374.

1754.

Mitmeaastasecį kollakaspruunid mükotroofsed rohtįainred. Risoorrņ lü_
hike, kaetud paljude lühikeste ļihakate, üksteisega läbipõimunucl juurtega.
Normaalselt arenenud lehed puuduvad, nende asemel varreļ pruunil<acį tupjad moodustised. Õisik
paljuõieline kobar. Õied kahvatu_ või
- enamasti1ühikestel
kollakaspruunid, kandelehtedega,
keerdunud õieraagudel. Viis
perigoonilehtē enam-vähem ühepiļ<kused või sisemised lühemad; huul teis_
test perigoonilehtedest tunduvaļt pikem, alla suunatud, alusel kotjas ja
tipul kaheks hõlmaks jagunenud, harva kuni perigoonilehtede pikkune ja
terve. Kannus puudub. Günosteemium pikenenud; polliiniume kaks' kurnbįi
lõhestunud pikisuunas kaheks poolmeks, tolmuterad nõrgali tetraadideks
seotud. Emakasuue suur, samuti rostellum. Sigimik sirge.
Perekonda kuulub üheksa liiki, neist Euroopas ainult üks, teised
Aasias.
=F l. Pruunikas pesajuur
nįdus-aals 2 (L.) Rich. orchid. Eur.
-,Neottįa
Annot.37. l8l7 et in Mėm. Mus.
Hist. Nat..(Paris) 4 :59. lB1B; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-., Liv- u. Curļ.534. lB52; Led. Fļ. Ross.4 : 8l.
1853; Schmaļh. <D.rr. Cp. n ĮoxH. Pocc: 2 : 448. lB97; Nevski in Fl. URSS
4 : 61B. l935; Suess. in Hegi' Iļlustr. trl. Mitt.-Eur' ed.2.2 : 5l6. lg39; Bordz.
in On. yPC'P 3:333. 1950; Jaudz. in Latv. fl. I :409. l9b3; Nekr. in en.
Jlerrurrrp. o6n. l : 256, 1955; Snarsk. in Liet. Īl' 2 :582. 1963.
ophrgs
nįdus-auįs L.Sp.Pl. 945. |753.
lHesĀoņxa HacToflI]ļafl. (167.- joon.)
9ļ. Risoom ļühike, horisontaalne'
väga arvukate ļihaļ<ate juurtega,
meenutab üldkujult linnupesa. Tajm t7-30 (42) cm kõrge, milļest umbes
poole moodustab õisik. Kogu taim helepruun. Vars jämedavõitu, jäigalt
püstine, enamasti paljas, harva ülaosas väikesie näärmekarvadega; lehtede

ļ

Kreekakeelsesi sõnast neottįa
pesataolise juurepuntra järgi.
- pesa;
sõnadęst nį'dųs
pesa'. aais * liIrd; linnupesa meenutava juu-

2 Ladinakeelsetesi

restiku järgi,

-

34t

b

c

a

i

a _ taime üldkuju, Õ
taimę üļeminę osa viļiaajal. (orig.)

167. joon. Pruunikas pesajuur (Neottia nĮdus-auis):

-- huul, c -

asemel 3-5 labata tuppe. Mõnikord varsi kaks. Õisik paljuõieline (kuni 50
õit), ülemises oSaS väga tihe, allpool hõre. Õied keskmise suufusega' kollakaspruunid, asetsevad püstiselt kaļdu, 3-5,5 mm pikkuste õieraagudega.
Kandelehed 6-9,5 mm pikad, lineaalsüstjad; kõige alumise õie kandeleht
teistest palju suurem, 2-3,7 cm pikk. Perigoonilehed peale huule peaaegu
ühepikkused, 4,2-6,mm pikad, äraspidimunajad või kergelt rombjad,
tömpja tipuga, enam-vähem kokku hoiduvad, sisemised pisut kitsamad.
Huul teistest perigoonilehtedest palju pikem (B-12 mm), alla ja tahapoole
suunatud, tumedama värvusega, peaaegu poole ulatuses kaheks tugĮvalt
laiuvaks väljapoole kõverdunud hõļmaks lõhestunud; hõlmad tipul üĀarad
ja väikeste hammastega. Huule lõhestumata osa piklik, aļusel kot;as.
Kupar
ovaalne, B_l2 mm pikk, kuue tugeva kandiga, püstiselt kaldu; viljarāod
jämedavõitu, keerdunud.
Õitseb juunis ja juulis, viljad valmivad juuli lõpus ja augustis.
Kasvab leht- ja segametsades (eriti salumetsades), ka lodumetsades,
harvemini puisniitudel, parkides ja sarapikes, väga harva kuivas okasmet_
sas. Hajusalt kogu territooriumil.
Üldlevik. Kogu Euroopas peale põhjārajoonide. Nõukogude Liidus
peale Euroopa-osa Kaukaasias, harva ka Lääne_Siberis. Esineb ka VäikeAasias.

5. perekond käopõll

-

Lįsteral R. Brown

in Ait. Hort. Kew. ed. 2. 5 : 201.

1813.

Mitmeaastased rohttaimed rõhtsa roomava risoomi ja arvukate või
väheste pikkade nöörjate juurtega. Varrel alusest kõrgemal kaks peaaegu
vasiakut rootsuta lehte. Õied väikesed, kollakas_ või punakasrolrelised,
pikas või lühikeses hõredavõitu kobaras kandeļehtede kaenlas; õieraod
keerdunud. Perigoonilehed peale huule enam_vähem ühepikkused; huuI
nendest 2._3 korda pikem, kitsas, lame, alla suunatud, tipus kaheks hõl_
maks lõhestunud. Kannus puudub. Mesimahl koguneb huule tervel osal
paikneva pikimõhna keskel olevasse vakku. Günosteemium lühike, jäme,
sirge. Polliiniume kaks, kahepoolmelised; toļmuterad nõrgalt tetraadideks
seotud. Emakasuue silmapaistev, rostellum lai, lame. sigimik sirge.
Perekonda kuulub kuni 30 liiki, mis esinevad paraskliima-aladel Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas.

1. Lehed

üļe 5 cm pikad, elliptilised. Keskmise Suurusega taim. Õisik pikk,
paljuõieline; õied rohelised
l. Suur käopõll Lįstera oaata (L.) R. Brown'
į

-

-

Lehed kuni 2,5 cm pikad, munajas-kolmnurksed. Väike taim. Õisik lühike, väheseõieline; õied punakasroheļised
2. Väike käopõll _ Lįstera cordata (L.) R. Brown

į

Inglise teadlase (kivististe uurija) Martin Listeri

(l638-l7l2) auks antud

nimi.
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+ l. Suur käopõll - Lįstera ouata, (L.) R. Brown in Ait' Hort. Kew.
ed.2.5:201. l8l3; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
535. ls52; Led. Fl. Ross.4:80. 1853; Schmalh. @'rr. Cp. u Įoxg. Pocc.
2:448. lB97; Nevski in Fl. URSS 4:612. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2.2 : 513. 1939; Bordz. in Q.rr. yPCP 3 : 329. 1950; Jaudz.
in Latv. fl. I : 408. 1953; Nekr. in <D.n. Jlenuurp. ofur. t : 255. 1955; Snarsk.
in Liet. fl. 2 : 5Bl. 1963.
oaata L. Sp. Pl. 946. t753.
- op'hrgs
- Neottįa
ouaįa (L.) Bluff et Fingerh.
Comp. Fl. Germ. ed. 2' 2 : 435. l838; Klinge,
Fļ. Est-, Liv- u. Curl. 168. 1882. -_ Tažrrux güņeņuĀuķtü. (l68. joon.)
E.

Risoom lühike, jämedavõitu, horisontaalne, tihedalt kaetud pikkade
nöörjate juurtega, asetseb sügaval mullas. Taim 30-60 (83) cm kõrge.
Vars iikjalt püsti, tugev, lehtedest' allpool neljakandiline ja paljas, ülalpool
lehti ümar ja tihedalt näärmekarvane; varre alusel üks või kaks tupjat
moodustist. Normaalselt arenenud lehti kaks, asetsevad l/5-li3 kõrgusel
varre alusest, peaaegu vastakud ja vart enam.vähem ümbritsevad, elliptilised või munajas_elliptilised kuni peaaegu ümarad, (4) 6-l0 (l4,5) cm
pikad ja (2,2) 3-7 (ll) cm laiad. Lehed on paljad, paksuvõitu, tipul väģa
lühikese teravikuga. Sageli on varrel ülalpool veel üks või kaks, väga harva
kolm väga väikest lehte, mis meenutavad kandelehte. Õisik l0-25 (29) cm
pikk, rohkeõieline .--. (l4) 20-54 õiega, kuid hõredavõitu. Õite kandelehed
väga väikesed, õieraagudest enamasti lühemad, 3-5,5 mm pikad, laialt
aluselt teravaks tipul<s ahenevad, hõredaļt näärmekarvased; kį kõige alumise õie kandeleht on teiste Suurune. Õįed 3-6 mm pikkustel näärmekarvastel õieraagudel püstiselt kaldu. Perigoonilehed peale huule rohekad,
3-4,8 mm pikad, välimised munajad, seesmised kitsamad, mõõdukalt laiu_
vad. HuuI rohekaskollane,7-|l,6 mm pikk, üldkujult äraspidikiiljas, alla
suunatud, alusel mõnikord kahe väikese kõrvakesega, kuni poole ulatuses
kaheks hõlmaks lõhestunud; hõlmad paralleelsed, keeljad, ümara tipuga,
nende vahel sageli väike hambake. Kupar peaaegu kerajas, 5-7 mm pikk,
paljas, püstiselt kaldu, kaua säilivate õiejäänustega.
Õįtseb juunist augusti alguseni, viljad valmivad juulis ja augustis.
Nii kuivematel kui ka soostuvatel niitudel ja puisniitudel, niiskemates
leht-, sega- ja okasmetsades, soometsades, lepikutes. Levinud kogu territooriumil, kuid on sagedam lubjarikkal pinnasel.
Üldlevik. Liigi areaal hõlmab kogu Euroopat (peale äärmiste põhjarajoonide). Nõukogude Liidus esiheb peale Euroopa_osa Kaukaasias , Lääne-Siberi lõunapoolseil aladel, Ida_Siberi edelaosas ja Kesk-Aasia idapool_
ses oSaS. Levinud ka Väike-Aasias.

*

2. Väike käopõll

Lįstera cordata

'

(L.) R. Brown in Ait. Hort. Kew

ed.2.5:201. lBl3; V/ied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl
535. lB52; Led. Fl. Ross.4:80. lB53; Schmalh. O.rr. Cp. u IOxs. Pocc.2:
I oaata (lad. k.) _ munajas; ļehtede kuju järgi.
2 cordala (lad. k.) _ südajasi lehtede kuju järgi.
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168. joon. Suur käopõll (Listera oaata):

a

mine osa tupjate lehtedega, c

-

taime üldkuju' b _ risoom ja varre aluhuul, d
viljakobar. (Orig.)

-

b
e
c

ę

^

f
a

d

169. joon. Väike käopõlt (Listera cordata)i a _ taime üldkuju, b
viljaajal; roomav öövilge (Goodgera repens): d _ taime üldkuju, e
į _ taime ülemine osa viljaajal. (orig.)

_
-

huul, c _ taim
huuļ külgvaates,

449, lB97; Nevski in Fl. URSS 4 : 613. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2.2:515. 1939; Bordz. in <Dn. yPCP 3:331. 1950; Jaudz.in
Latv. fl. I : 408. 1953;, Nekr. in O;r. Jleuzurp. o6.n. I : 255. 1955; Snarsk. in
Liet. fl.2: 58l. 1963.
- ophrgs cordata L.Sp.Pl.946. 1753. - Neottįa cordata Q) Rich. orchid. Eur. Annot. 37 ' |8l7 et in Mėm. Mus. Hist. Nat.
(Paris) 4:59.'l818; Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 169' lB82.
- Taügvtķ
cepĀIĮeBLIĀHlrž. (l69. joon', a, b, c)
9Į. Risoom peenike, roomav, väheste niiijate juurtega, asetseb enamasti
mullapinnal toorhuumuses või Samblas. Taim l0-20 (25) cm kõrge. Vars
346
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l70. joon, Väikese käopõlle (Listera cordata) leiukohad Eesiis.

õrn, peenike, püstine, lehtedest allpool ümar ja paljas, ülalpool lehti kolmekandiļine ja lehtede ļäheduses hõredalt näärmekarvane; varre alusel üks
või kaks tupjat pruunikat moodustist. Lehti kaks, asetsevad varre keskkohas
või veidi kõrgemal, peaaegu vastakud, südajasmunajad kuni peaaegu kolm'
nurksed, 0,g-2 (2,5) cm pikad ja 0,B-2 (2,5) cm laiad, tipulväga lühikese
teravikuga, paljad, õhukesed, pealt pisut läikivad, alt heledamad. Õisik
l,2 .4 (6,5) cm pikk, hõre, (3) 6-l2 (l6) õiega. Õite kandelehed väga
väiksed, õieraagudest lühemad, 0,B-l,l (l,5) mm pikad, kolmnurkjad; ka
l<õige alumise õie kandeleht teiste suurune. Õied (l,3) |,5-2 (2,5) mm
pikkustel paljastel õieraagudel püstiselt kaldu. Perigoonilehed peale huule
|,4-2,2 mm pikad, välimised ja sisemised enam-vähem Sarnased, piklikud,
ümaratipulised, rohekad või violetjad, mõõdukalt Iaiuvad. Huul violetjaspunane' 3,2-4,5 mm pikk, kitsas' üldkujuli äraspidikiiljas, alla suunatud,
alusel kahe väikese kitsa teravatipulise hõlmäga, tipuosas poole ulatuses
lõhestunud kahekš kitsaks harkjaks teravatipuliseks hõlmaks; hõlmade va_
hel sageli väįke hambake. Viljad arenevad pärast õitsemist väga kiiresti.
Ķupar peaaegu kerajas, kuue tugeva, sageli violetja pikiroidega,2,5-4 mm
pikk, paljas, püstiseli kaldu, kaua säilivate õiejäänustega.
' Õitseb juunis ja juulis, viljad valmivad aĪates juuni lõpust.
Kasvukohaks on rabastunud kuuse- või männi-segametsad. Peamisėlt
Ievinud põhjapoolsetes rajooniäes.Hiiumaast Alutaguseni ja Kesk-Eesti
läänepoolses oSaS; Lõuna-Eestis harva (l70. joon.).
Üldlevik. Tsirkumpolaarse ļęvilaga liik tundra- ja metsavööndis ning
mäestikes,
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- 'G,oodųera1
:":.u::o.:o',1:"
in Ait. Hort. Kew. ed.'2.
5 : 197.

Ę. Brown
1818.

Mitmeaastased väikesecl taimed roomava nöörja haruneva risoomiga,

mis annab võsuncleid.'Lehed, enam-vähem munaja laba ja lühikese 1aia
t'ootsuga, on ļ<oonclunud üsna lähestikl<u'varre alunrisse ossa. Ulemised
lehcd kõr'gIchtec]e įaolised. Õisik
ühekülgne tähk. Õied uäh.l,lr.ed, kandelehtedega. Välimised külgmised- perigoonilehed hoiduvad laiali; välimine

moodustaįl ļ<oos sisemiste külgmistega kiivri. Huul väike; hüpohiiI
sügavalt kotjas, epihiil kolmnurkne, al1a suunatud. Kannus puudub. Gü_
nostecmium lühike. Pollįinirrme kal<s, osaļt pikisuunas jagunenud. Tolmuterad tetraadidena, mis omakorda on kokļ<u kleepunuĮ." Sigimik
aluseļ
l<esļ<nrine

keerdurrud.
Perel<ond hõlmab

kuni 40 (mõnedel andmetel kuni l00) liiki, mis esinevad Euraasia parasvöötmest iroopi1ise Aasiani, Austraa1iļs, Polüneesias,
Madagaskaril, Maskareeni saartel ja Põhja-Ameerikas.

* l. Roomav öövilge Goodųera repens, (L.) R. Brown in Ait. Hort.
Kew. ed. 2. 5 : ļ9B. 1813; -Wied. et Web. Beschr.'phan. Gew. E"tlr. Li;;.
Curl' 533' lB52; Led. Fl. Ross.4:86. 1B53; Schmrln. or. Cp. u
ĮoxH. Pocc.
2:449. iBg7; Nevski in Fl. URSS 4 : 639. l935; Srress. in
iJegi, Iļļustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2.2: 5lB. l939; Bordz. in Q.ņ. yPCP 3 : 35l.
ļ950; Jaudz.
in Latv' fļ' l :4lB' ļ953; Nekr. in Qn..l'ļeuugrp. o6.u. l ;259.
ļ955; Snarsk.
in Liet. fl.2:596. 1963.
Satųrium repens L.Sp.Pl.945. ļ753.
Exs.:
- j;.:
K. Eichw. Eesti taimed 3,-n" 150. 1938.
fyaažep, nor.yrro. ilog.
cl,e,f)
ļ. Risoom rõhtsalt sambļas roon]av' harunev, annab võsuncļeid. Taim
13-25 (33) cm kõrge. Vars ģmar, enam-vähenr sirge, püstine, ainult
aluseļ
veicli iõusev, allpool paljas, ülalpooi näärmekarvane. Lehti
varre aļumises
u.u..
8:
1 - l<õige sagedamini kuus või seitse, asetsevad ļähestiļ<ku, talvituvad; lehelaba nrunajas või munajassüstjas, (l,5) 2-3
1ā,s; crn pikk ja
(0,7) l-1,5 (1,9) cm.lai, tumeroherine, paijas,
ena,asti b'piki.oog.1, setgete ristroodudega, aheneb 03-2 .* pikkū."ks
laiaks, alusei vart ümbritsevaks rootsuks. Ülalpool on varrel veel 3-6 väil<est,
vastu vart hoiduvat
lehte; alumised neist on l<uni 3 cm pikad, tupjalt ur.t,i.ū.itsevacl,
kõige
üIemised lühemad, poo1eldi vart ümbritsevacļ._õisik
3-8 (l1) crn pikk, (7)
10-25 (30) õiega, ühel<ülgne, kitsas, üsna tihe,.kr.vrnį. Õied
väikescd,
ļ<reenrikasvaiged või pisut r'ohekad, lõhnavad, peaaegu
raotud, siginikust
pikemate süstjate ieravatipuliste näärmekarvāste
ūndelehtedega; kõige
alumine ļ<andeleht 9 12 (15) mm pikk. Välimised periįoonir.rr.a
munajad,
'
4-5 nrrn pikad ja 2,5-2,7
mm laiad, väljastpoolt naarrireļ<arvased, laiuvad.
Sisemised perigobnilehed kįtsamad, kitsas_elliptilised, paljad,
hoiduvad
vastu keskmist välimist. Huul teistest perigoonilehtedest
lühem. Suurema
clsa huulest moodustab sügavalt õõnes triipĮniit;
epihiil lühiļ<e, kolrrrnurk_
I lrglise

botaa,iku John Goodyeri (elas 17. sajandil) auks antud nimi,

2 repens (lad. k.)

-

fooįllav;.roolnava risoonli järgi'
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jas või keeljas, tugevalt a1la ja taha suunatucį, Sigimik näälmel<arvane.
Vili äraspidimunajas, 7-9 mm pikk ja 4-5 rnrrr lai, näärmekarvane, hoi_
dub püstiseļt kaldu' karra säiļivate õiejäänustega. Seemneļise paljunemise
kõrval on tähtsaļ l<ohal vegetatiivne paljunemirre; et uuecl tairrred arenevacl
risoomivõsundite tipust, kasvab sageli mitu taime lähestikku.
Õitseb juuli algusest augusti keskpaigani.
Okas- ja segametsades hajusalt kogu territooriumil.
Üldlevik. Paraskliima;aladel Euroopas, Aasias ja Põhja-Atneerikas;
kohati ulatub põhjapolaarjooneni ja isegi üle selle (näit; Skanclinaavias).
Väiksematel laiuskraadidel esineb mäestikes.
7. perekond

pisikäpp

EpipogiulTl.I R. Brown
Prodr. fl. Nov. Holl. 330, 33l. 1Bļ0.

Mitmeaastased mükotroof sed taimecl rikkalikuĮt haiuneva koraljzr
risoomiga. Juured ja lehed puuduvad. Vars jäme, kilejate sooirrustega. Õied
suhteliselt suured, kilejate kandelehtedega, hoiduvad alaspidi, moodustavad mõneõielise kobarõisiku. Õieraod ega sigimik pole keerdunud, seetõttu
on huul üles ja teised perigoonilehed aļļa suunatud. Huuļ kolmehõlmaline,
Suure munaja tipmise hõlma ja väikeste ļ<õrvakesetaoliste külghÕlnraclega.
Kannus ļühike, jäme,.püsti üles suunatud. Günosteemium samuti jämc,
kuid alla suunatud; rostellum suur, südatnekujuline. Polliiniume kaks, varrekesega; tolmuterad tetraadide kogumikena

Ūks liik Euraasias, teine tloopiļises Aafrikas, Aasias ja Austraalias.

+ 1. Lehitu pisikäpp - Epipogium aphųlĮum, (F. W. Schmidt)
Swartz, Summa veget. Scand. 32. 1Bl4; KĮinge, ITļ. Esį-, Liv- u. Curl. l66.
1882, Epipogon aphgĮltls; Schmalh. <D.n. Cp. u lox<g. Pocc. 2 : 450. 1B97,
Epipogum apltgĮĮum; Ncvski in Fl. URSS 4 : 635' |935,Tpipogon aphalĮum;
Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 :510. 1939; Bor-dz. in @.n.
yPCP 3 : 350. 1950, Epipogon aphgĮĮus; Jaudz. in Latv. fl. 1 : 4l7' 1953;
Nekr. in O.n. ,Ilesnnrp. o6n. I :258.1955; Snarsk. in Liet. fl. 2 : 595. 1963.
Ėpipogiurn Gmeįįnįį Rich. orchid. Eur. Annot. 36. lģlz; Led. Fļ. Ross.
4:77' IB53, Epipogon GmeĮtnii. Epipogon epipogon (L.) Kern. Sched.
- Eesti taim. ed. 2.74. 1925'- Satgrium
Fl. Austro-Hung.6: l05' lB93; Viļb.
epipogium L. Sp. Pļ. 945. |753.
- orc|tįs aphgĮĮa F. W. Schmidt, Samml.
phys.-ökon. Aufs' 240. 1795.
Fla46opo4ul.rI< 6eg.ņucrHuü. (l7l. joon., a, b)
9į. Täiesti paljas kollakas metsataim, 10-2l cm kõrgune. Risoom paljude lühikeste lihakate harude ja väheste üsna pikkade peenikeste võsundi_
tega. Vars õrn, mahlakas, veidi läbikumav, seest õõnes, allpool üsna jäme
ja kahvatukollane, ülalpool punaka varjundiga' alusel järsku ahenev; teda
ümbritsevad 2-4 kilejat tuppe. Õisik noorelt veidi longus' hiljem püstine.
J

argl.

l

Ķreekakeelsetest sõnadest epī

2

aphgĮĮum (lad. k.)

-

_

peal, kohal, pogon

-

habe; ülespidi hoiduva huule

lehitu.
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l7l.

ā * taįme üldkuju, b _ huul; lõhnav
taime ülemine osa õitsemise aja1, d _

jo'on. Lehitu pisikäpp (EpĮpogĮum aph7llum):

käoraamat (Ggmnadenīa odoratissima):
taime alumine

cosa; e

-

huul. (Orig.)
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L72' joon' Lehitu pisikäpa (Epipogiun aphgĮĮum) leiukohad Eesiis.

Õisi 2-Ļ harva rohkem, lõhnavad, ripuvad 3_4 mm pikkustel õieraagu'
del' Kandelehed kilejad, valkjad, 7-|0 mm pikad, munajad, noorelt õiepunga ümbritsevad, vanemalt kaldu eemalehoiduvad. Perigoonilehed enam'
vähem ühepikkused, l0-l3 mm pikad, kahvatukollased, mõnikord puna'
kate täppide või kriipsukestega' Välimised õiekattelehed lineaalsed, t,2_
l,B mm laiad; sisemised külgmised munajassüsijad, umbes 3 mm laiad.
Huul 9-l l mm pikk, kolmehõlmaline, üles suunatud ja taha paindunud;
keskmine hõlm suur, munajas, 5-7 mm lai, teritunud tipuga, terve või
kergelt hammastunud servaga, valge purpursete või violetjate ridamisi
paiknevate näsakestega; küļ gmised hõlmad väikesed, kollakasvalged, ümarāunud tipuga. Kannus umbes 5 mm pikk ja 3-4 mm läbimõõdus, ümartömbi tipuga, lillakas, püsti üles suunatud. Sigimik enam_vähem kerajas;
vilja enamasti ei arene. Paljuneb vegetatiivselt risoomivõsunditest uute
taimede arenemise teel.
Õitseb juulis ja augustis üle mitme aasta.
' Võrdlemisi h'aruldane liik varjukates niisketes ļ<uuse-segamptsades ja
rabastuvates lodukuusikutes; leitud peamiselt Eesti idapoolsetest rajoonidest ( 172. joon.).
Üldlevik. Euroopas subarktikast Vahemereni, kuid katkendliku areaa'
liga. Nõukogude Liidus peale Euroopa-osa veel Kaukaasias, Lääne- ja IdaSiberis ning Kaug-Idas. Levinud ka Jaapanis j'a Himaalajas.
Esmased konkreetsed andmed selle liigi esinemisest meie vabariigis
pärinevad l886. aastast, mii E. Russow leidis seda Toila juurest.
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3. triibus orchįdeae'
Lindl. orchid. scel. l2. l826 ei
- ophrgdeaepoiliiniume
pl.4: 2b7.1Bgs.
l<aks, varrel<esega. Tol-

Gen. a. spec. orchid.

mul<apea termiIraalne, enarn_vähem püstine,
püsiv.

B. perekond käoraamat

tagasi käändunucį või kaldu,

Ggmnad.eniat Ę. Brown
in Ait. Hort. Kew. ed. 2. 5 : t9t. 18t8.

-

Mitmeaastased sõrmja juuremugulaga taimed. Vars lineaalsete või
lineaalsüstjaie renjate lail<udeta ļehtedega. Õisiļ< "- enamasti tihe kitsas
tähk. Õied väil<esed, raotucl, l<arrcįeļehtedega, lõhnavad. Välimised külgmi_
sed perigooniļehed 1aiuvad; välimine kesl<mine ja sisemised külgmĪsed
moodustavad kiivri. Huul kolmehõlmaline, alla suunatud; kannus luljas
või niitjas. Günosteemium lühiļ<e, sirge; rosteļlum piklik. Polliiniumides
tolmuterade tetraadid iiksteisega eļastseļt seotucl. slģlmit ļ<eercįunucl.
Pereļ<onda kįulub l<ümnlekond Euroopas ja AasĪa paraskliirna-aļadel
levinud ļiįki.

l.

Ķannus sigirrrikust lühem või l<õige enam sigitniku pikkune, ruljas, tömp.

Õisik kuni l,5 cnr ļäbimõõdus

l.

-

Lõhnav käoraamat

Ggmnadenįa odoratįssįma (L.) Ricķ.

-

Kannus sigimikuEt ļ<uni l<aks ļ<orda pikem, niitjas, įerava tipuga. Õisik

l,6-3,2 cm läbirnõõdus
2. Hafilik käoraamat

Ggmnadenia conopsea (L.) R. Brown

-

* t. Lõhnav käoraamat
Ggmnadenįa odoratįssima, (L.) Rich.
orchid. Eur. Annoi.35. 1817 et- in Mėrn. Mus. Hist. Nat. (Paris) 4:57.
lBlB; wied. et v/eb. Beschr, phan. Gew. Esth-, Liv- rr. curl.529. lB52; Led.
Fļ. Ross. 4 : 65. 1853; Nevsl<i in Fļ. URSS 4 :667.1935; Suess. in Hegi,
Ilļustr. Fļ. Mitt._Eur. ecį.2. 2:49I. ļ939; Bordz. in <D.ir' yPCP 3:36l. 1950;
Snarsļ<. in Liet. Ī1.2 :605. l963.
odoratįssįma L. Syst. nad. ed.
- orchįs (L')
10. 1243. 1759.
Habenarįa odoratįssįma
Franch. Fļ. Cher. et Loire
578. 1BB5; Schrnalh. o",r. cp. u loxn. pocc. 2 :462.18gr.
odora- satgriurn
tįssimurn (L.) Wahlenb. Fl. Suec. 557. 1826. _ Exs.: Lippm.
ęt K. Eichw.
Eesti taimed 2, no l00. 1935.
- ĶoxyulH,I( apoMaT,eIiruuü. (l7l' joon., c'
cl, e)

9ļ. Juuremugul sügavalt lõhestunud. Taim 25-40
cm kõrge. Vars pee_
nike, nõrk, paljas, üla1poo1 nõrga1i kandiline, allpoo1 ümar ja alusel kahe
või ļ<olme 1abata lehetupega. Lehed lineaalsecl, rerrjad, tõravatipulised,
(7,5) 10-l3 cin pil<ad ja 3-6 (B) mm laiacl, lühiripsmelise või näsalise
Servaga; suuremad neist' arvult 3-6, pail<nevad varre alumiseļ ļ<olmandi_
krrļ. Varrel ü1alpool veel 2-5 väikesi varre vastu hoiduvat lehte. Õisik
väga tihe, ruljas, 5-s (9,5) cm pikk ja 1,2__1,5 cm läbimõõdus. Õied väi-

ļ l(reekakeelsetest
mide järgi.
2 Üļivõrre
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sõnadest ggmnos

sõnast odorata (lad. k.)

_

_

paljas, aeįen

lõhnav.

-

nääre;
pollinaariu-" -' paljaste
r_'

!

\
į

-*l--I

I
(

a

a

ooo

a

z'

o

1

į\

I

\/
\

į

I

I

I

į

t

I

ļ

t

į

I

I

I

I

ņõ

į

I

I

0\

0 I
I

/

I

I
I
I

ļ
I

o\

l73. joorr. Lõlrnava ļ<äoraamatu (Ggnnadenia odoratĮssima) leiukohad Eestis.

kesed, punakas_ võ.i roosakasvioletjad, vanemaks Saades valkjad, tugeva
vanilliļõhnaga, hoiduvad enan-r-vähem rõhtsalt; kandelehecį 5-l0 mm pikad, munajassüstjad, pika teritunud tipuga. Väļimised l<ü1gmised perigoonilehed rõhtsalt laialihoiduvad, teistest pil<emad, 3-4,3 mm pikad ja l,32 mm laiad' välimine ļ<eskmine ja l<aks ebasümmeetrilist sisemist hoiclr-rvad
l<okku. Huul 2,7-4 mm pikk ja 2,5-3 mm lai, koļmehõlmaline; hõlmad
ümaratipulised, ļ<esknrine hõlm külgmiste vaļrelt sageli kaugele väljaulatuv, nii et kogu huul on munajasrombja üldkujuga. Ķannus 2,7-3,7 mm
pikl<, sigirnikust kolmandiļ<u või neljandiļ<u võrra lülrem (harva peaaegu
sigimiku pikkune), ruljas, tömbitipuga, allapoole suunatud ja kergelt r,äljapoole kõverdunud.
Õitseb juuni lõpul ja juulis.
Kasvab lubjariĮ<astes alļikasoocles ja soisteļ niitudel. I(äesoleval ajal
kindlalt teada ļeiukohad Viidumäe Riiklikul Looduskaitsealal, Sõrve poolsaarel, Harju, Rapla ja Rakvere rajoonis (173. joon.). Eesii NSV-s asub
crma areaaļi põhjakirde piiril.
Üldlevik. Nõul<ogude Liidus ainult Euroopa-osa läänepoolsetes rajoonides. Peale selļe Skandinäavia poolsaare lõunaosas, atļantiļises (puudub
Briti saartel), Kesk- ja Ida-Euroopas, Lõuna-Euroopas mägedes.
Esimesed leiuandmed Eestist on herbaarlehel ja pärinevad l860. aastast praegusest Haapsalu rajoonist Nigula juurest, ļ<ust selle leidis
Th. Frese. lB75. aastal kogus G. Pahnsch ļõhnava käoraanratu praegusest
Harju rajoonist Nissi juurest. Viidumäe leiukoht on teada alates 1933.,
Varangu leiukoht l937., Mäebe ja Harutee ļeiul<oht 1979. aastasi. I(irjandu23 ENSV floora IX
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on andnreid esinemisest ka Sõrves Ķargi läheclai ning Rapla rajoonis
Varboļa ja Hageri ümbluses; |979. a. leiti liik Adila Suursoo loodeosast
įiles'
SeS

ģ 2. Harilik käoraamat - Ggmnadenįa conopsea, (L.) ņ. Brown in
Ait' Hort. I(ew. ed.2.5: i9i.l813;
Wied. et V/eb. Bescļrr. phan. Gew. Esth_,
Liv- u. Curļ. 529. lB52; Led. Fļ. Ross. 4:64. lB53; Nevski in Fl. URSS
4:068. 1935; Suess. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.2:490. i939,
G. conopea; Bordz. in O.rr. yPCP 3 :359. 1950; Jaudz. in Latv. Ī1. 1 :425.
1953; Nel<r. in @n.
"rleHnurp. o6n. I :261. l9b5; Snarsk. in Liet. fl.2:606.
ļ963.
orchįs Conopsea L. Sp. Pļ.942. 1753'
conopsea (L')
- Habenarįa
Benth. inJour. Linn. Soc. l8 : 354. lBB0; Schmalh.
@",r. Cp. u IO>xu. pooc.
2:46l. l897, H. conopea. Satgrium conopseum (L.) Wahlenb. Fļ. Suecl
557. 1826.
I(oxyrrrultx 4,raHnoporuü. (l74. joon., a-f)
9ļ. Juurenrugul sügavalt ļõhestunud. Taim (20) 30-50 (70) cm kõrge.
Vars jäigalt püstine, ümar, ülaosas mõnikord veidi vioļeijas, alusel l<ahe
või ļ<olme pruunika labata lehetupega. Suuremad lehed, mida on 3-5 (6),
pail<nevad varre alumise poole ulatuses; nad on pika tupe ning (B) 12-25
(29) cm pil<kuse ja (0,4) 0,6-1,2 (2) cm laiuse lineaalse renja labaga,
tnille serval or-r väga väikesed näsakesed; lehetipp terav, kergelt tanujas.
Varr'el ülalpool veel 2-5 (6) väikest vastu vart hoiduvat lehte. Tähkõisik
(6) 10-l4 (17) cm pikk ja (1,6) 2-2,6 (3,2) crn läbimõõdus, ruljas, kesk_
tiiiseļt kuni väga tihe. Õied värvuselt punal<asvioletjast valkjani, tugevalt
nelgilõhnalised, hoiduvad rõhtsalt; kandelehec1 munajassüstjad, pika teri_
tunucl tipuga, (l) l,2-l,5 (1,7) c-m pikad. Välinlised külgmised perigooni_
lehed (4) 5-7 rnm pikad ja l,B-2,5 (3) mm laiad, rõhtsalt laiuvad; sisenrised I<ülgmised palju 1ühemad ja laiemad; ļ<õik ünrara või ümartömbi tipuga.
Lluul (4,5) 5-7 (8) mm pil<l< ja 5-B (9) mm lai, selle alus kiilukujuline,
lai tipmine osa kolmehõlmaline; hõlmad enam-vähetn ühesuurused võikesļ<tnine hõļnl vcidi l<itsam, tömbitipulised (eriti külgmised hõlmad), keskmine
hõlrrr ei rrlatr-r oļuliselt külgiliste vahelt väļja. Kannus (l) 1,2-l,5 (l,7) cm
pil<l<, sigirriil<ust rrrärgatavalt pikem (kuni 2 korda), niitjas, terava tipuga,
srrpjalt l<õverdunud. Vili püstine, ovaalne, umbes l cm pikk ja kuni 5 nrm
lc

t.

Õitseb juuni teisest poolest augusti a1guseni.
i(asvab liigirikastel niitudel ja puisniitudel, eelistades võrdlemisi niis_
ket või soostunud pinnast, ka segametsa sihtidel ja metsalagendil<el, siircįest-lonretsacles, rabaservades, soodes, jõeluhtadel ja kadastikes. Ler.inud kogu
Eestis sobivatel ļ<asvuļ<ohtade1, kuid on sagedam 1ääne pool.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, suurtel aladel
Lįiäne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas. Kõikjal mujal Euroopas, kohati Väiļ<eAasias ja Põhja_Iraanis, ļ<a Hiina RV-s, Korea poolsaarel ja Jaapanis.
Peale tüüpteisendi
- var. Conopsea - esineb Eestis veel
var. densiflora (Wahlenb.) Harim. Handb. Scand. fl' lB20, p' densifĮora;
Liricll. Gcn. a. spec. orchid. pl. 4 : 277. lB35 (orchis densifĮora Wahlenb.
1

l(rcekaļ<eelsest sõnast honops

-

sääsk; õie kuju järgi'
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ffi
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b

_ taime ülemine osa õitsemise
aja|,b_taimealumineosa'c_õiseestvaates,diae_huul, l_viljakobar;DactgĮorhįzą Fuchsįį \ Ggnmadenia conopsea.. g ja h _ õis eestvaates. (orig.)

l74. joon. Harilik käoraamat (Ggmnadenia conopsea): a

in l(ongl. Vet. Acad. Nya Handl. 27 : 68. l806)
taim tugev, kõt.gel<asvrt- õied
ļine, lehed kuni 2 cm laiad, õisik suur, väga tihe,
veidi suuremad, pu_
ttal<amad ja lühema kannusega kui tüüpteisendil; seni leitud Loode-Eestist
ja läänesaartelt.
Hübriid G. conopsea \ G. odoraįįssima on tunnustelt kahe liigi vahe_
pealne. Ķogunud R. Lehbert Loode-Eestist Nissi ļähedalt enclise Nurnre
rnõisa juuresi. Harilik ļ<äoraamat annab hübriide ka vööthuul- ja Russowi
sõrmkäpaga (vt. lk. 40B).

--

CoelogĮossumI Hartm
Handb. Scand. fl. 329. 1820.

9. perel<ond õõskeel

Mitmeaastased väheldased, sügavalt kahejaguse juuremugulaga pea_
aegu paljad taimed. Vars tömbikandiline, lehistunud; lehed äraspidimuna_
jad kuni kitsassüstjad. Õisi mõni kuni paarkümmend, kollakasrohelised või
pruunikad, raotud, kandelehtedega. Perigoonilehed peale huuie üļes suunatud ja kokkuhoiduvad, moodustades kiivri. Huul alla suunatud, kitsas, tipus
kolme harrrbaga. Kannus lühil<e, jäme, kotjas. Günosteemium lühiļ<e, sirge;
rostellum piklik. Toļmuterade tetraadid polliiniumides üksteisega elastselt
seotud. Sigimil< keerdunud.
Kaheliigiline perel<ond põhjapoolkera parasvöötmes ja arktilistel aladel.

Rohekas õõskeel _ CoeĮogļossum uįrįde' (L.) Hartm. Handb,
Scand. fI.329. lB20; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-; Liv- u. Curl.
53l.. 1852; Nevsļ<i in Fl. URSS 4:647. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2.2: 48l. 1939; Bordz. in O,r. yPCP 3 : 356. 1950; Jaudz. in
Latv. fl. I : 422. 1953; Nekr. in @"n. .IIeurrHrp. o6.n. I : 260. 1955; Snarsk.
in Lict. fl. 2 : 60l. l963.
1753.
- orchis
- Satgrium uįrįde L. Sp. Pl.944.PeristųĮus
uįridįs (L.) Crantz, Stirp. Austr. ed.2.2 : 49l. 1769.
uįrįdįs
(L.) Lindl. Synops. Brit. Fl. ed.2, 261. lB35; Led. Fl. Ross.4
:72. 1853.
Habenarįa uįrįdįs (L.) R. Brown in Ait. Hort. I(ew. ed.2.5 : l92. lB13;
Schnlalh. @n. Cp. lI lox<g. Pocc.2 :463. lB97.
- llo.no.nenecTHlrK se,'IeHLtü.
( 175. joon.)
9ļ. Taime kõrgus (8,5) l3-20 (24) cm. Juuremugul sügavalt kahe-,
harva kolmejagune; selle kohal otse varre alusel mitu lisajuurt. Vars püstine, tönrbikandiline' kollakasroheline, 3-5 sinakasrohelise 1ehega ja alusel
l<ahc pruunika labata tupega. Alum'ised varrelehecl laiuvad, äraspidimunajad või süstjad, (2) 3-5 (B) cm pikad ja l-2 (3) cm laiad, ümara või
terava tipu ja aheneva (mõnikord rootsutaolise) a1usega, mis 1äheb ü1e
tupel<s. Ülemised varrelehed püstised, l<itsassüstjad, teravatipulised, palju
väiksemad. Tähkõisik (2) 2,5-6,5 (B) cm pikk ja t,4-2,5 cm läbimõõdus,

* l.

jiirgi.
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ļ

Kreeļ<akeelsetest sõnadest hoįĮos

z

uīrįde (lad. k.)

-

-

õõnes, gĮossa

roheline; õite värvuse järgi.

-

keel; laia õõnsa kannūse

b

C'

c

175. joon. Rohekas õõskeel (CoeĮogĮossutn uirĮde): a
tairn viljaajal. (Orig.)

taimė üldkuju' b

-

huulr,

c

-

5-l5-

(25-) õieline. Kandelehed kįtsassijstjad, iömpterava tipuga, alunristel õitel l-l,B (2,5) cm pikad, ülemistel 1ühemad. Õied hoiduvad püstiselt
kaldu kuni peaaegu rõhisalt. Välimised perigoonilehed munajad, 4-6 mm
pikad ja 2,2-3 mm laiad, tömpja tipuga, roheļ<ad, mõnikord punakaspruuni
Servaga; sisemised külgmised perigoonilehed umbes välimiste pikkused,
kuid palju kitsamad, maksimaalselt kuni l mm ļaiad, kollakad; kõik hoiduvad ülespidi. Huul pruunikaS, rippuv, laia kiilu kujuline,4-6 mm pikk ja
tipuosas 2-3 mm lai, tipus kolme tömpja hamba või hõlmaga; külgmised
hõlmad paralleelsed, keskmine hambataoline, teistest märgatavait lühenr
ja sageli ka kitsam. Kannus lühike (1,5-2 mm) ja jäme, valkjasrohekas,
tömbi tipuga. Kupar püstiselt ka1du, oVaaļne, veidi al1a l cm pikk ja umbes
4 mm lai.
Õitseb juunis ja juulis.
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l76. joon. Roheka õõskeele (CoeĮogĮossum uiride) leiukohad Eestis.

Kohati rannal<adastikes ja niitudel. Senised leiuandmed pärinevad peamiseļt Hiiumaalt' mandriosa lääne- ja põhjarannikult ning Kagu-Eestist
(176. joon.).

Üldlevik. Subarktilis-montaanne liik. Laialdasteļ aladel Euraasias ja
Põhja-AmeerĪkas. Euroopas puudub ainult Vahemere saartel ja kontinendi
äärmises kaguosas. Aasia põhjapoolses oSaS levinucį Lääne_Siberist Ķaug_
Idani ja Kamtšatkani, lõunapoolsetel aladel esineb katkendlikult.

l0. perekond käokeel
orchid. Eur. Annot. 20,26,35. l8t7

-

., t"r#;l

PĮatanthera t Rich.
Mus. Hist. Nat. (paris) 4

:

42,48, s7.

Mitmeaastased terve juuremugulaga taimed. Varre alusel või alumises
osas kaks suur't laikudeta lehte, kõrgemal veel mõni palju väiksem leht.
oied kahvaturohelised kuni valged, rohtjate kandeļehtįdeģa, raotud, üsna
rohl<eõielises hõredavõitu tähkõisikus. Välimised külgmiseā perigoonilehed
laialihoiduvad, keskmine neist laiem ja hoidub sisemiste külgmistega koļ<krr.
Huul terve, l<itsas, alla suunatud. Kannus õrn' kõverdunud, enamasti sigi_
mikust palju pikem, vahel selle pikkune. Günosteemium lühike, lai. Polūi-

l Kreekakeelsetest sõnadest pĮatgs _ lai, anthera _ tolmukapea; P. chĮorantha'|e
iseloomuliku laia tolmukapea järgi, mida L. C. Richard pidas sellele perekonnale tüüpili.
seks.
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niume kaks, paralļeelsed või allapoole laiali; toļmuterade tetraadid ükstei_
sega tugevalt seostunud. Sigimik keerdunud.
Liiļ<ide arv perekonnas eri allikate järgi väga erinev, kõikucles 50-200
vahel; levinud Euroopas, Aasias, Põhja_Aafril<as, Põhja- ja Kesk_Ameerikas; troopil<as ja subtroopikas ainult mägedes.
Eestis ļ<asvavad liigid kuuluvad tüüpsektsiooni.

l.

Poļliiniumid paralleelsed, lähestikku. Õied valkjad. I(annus niitjas, l<ergelt kõverdunud, hoidub rõhtsalt
l. Kahelehine käokeel Pļatanthera bifolia (L.) Rictr.

-

-

Polļiiniumid alt laiaļihoiduvad, üksteisest eemal. Õied rohelrad. Kannits
mõõdukalt ļ<õverdunud, tipu poole jämenev, hoidub veidi alaspidi
2. Rohekas käokeel
Platanthera chĮorantha (Cust.) Reicherrb.

-

=F l. Kahelehine käokeel
- Pļatanthera bifoĮia' (L.) Ricir.orchicl. Eur.
Annot.35. l8l7 et in Mėm. Mus. Hist. Nat. (Paris) 4:57.l8l8; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl.530. 1B52; Led. Fļ. Ross.4 :69.
1B53; Nevski in Fl. URSS 4:656. 1935; Suess. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.Eur. ed. 2.2:494. 1939; Bordz. in O,r. yPCP 3 : 366. 1950; Jaudz. in Latv.
Īl. t :423. 1953; Nekr. in @,r',{eHuurp. o6,r. l : 26l. 1955; Snarsk. in Liet.
Ī1. 2 : 602. 1963.
- P. soįstįtįaĮįs Boenn. ex Reichenb'' Fl. Geri-tr' exc.
120. lB30.
orchįs bifoĮia L. Sp. Pļ. 939. 1753, s. str.; Habenaria bifoĮia
- in Ait. Hort. Kew. ed. 2. 5 : 193. l8l3; Schmalh. in @.rr. Cp.
(L.) R. Brown
n loxg. Pocc. 2 : 462. IB97.
ÄByJIļlCTHafl . (|77. joon.)
- ,Įro6ķa
9Į. Juuremugulad suhteliselt
suured, piklikmunajad, tipul aegamööda
rröörjaks muutuvad. Taim 20-60 cm, erandjulrtudel l<uni 90 cm l<õrgc,
täiesti paljas. Vars püstine, õõnes, ļ<oļlakasroheline, kergelt l<andiline, aluseļ ļ<ahe pruurri lehetupega. Suuri varrelehti kal<s (väga hartra üļ<s või
kolm), asetsevad peaaegu vastaļ<uļt varre alumises osas, eiliptilised või
äraspidi munajas-elliptilised, alusel aegamööcla l<uni 7 cm pil<kuseks kitsamaks rootsutaolįseks osaks ahenenud; lehe kogupikkr-rs (7) |0-20 (27\ ctl't,
kõige suurem laius (l,5) 2,5-6,5 (erakordselt ļ<uni 9) cm. Varreļ üla1poo1
veel l-3 (5) palju väiksemat kõrglehetaolist süstjat või munajassüstjat
lehte. Õisik hõredavõitu, 5-l5 (22) cm pikk ja 3-5 cm 1äbimõõdus, ruljas; õite arv (7) l0-20 (30). Õied ļ<esļ<mise Suurusega' valkjad, hoiduvad
rõhtsalt, väga tugeva magusa lõhnaga '(eriti õhtul ja öösel). I(andelehecl
alumistel õitel umbes sigimiku pikkused, 1-2 (2,8) cm pil<ad, ļ<itsassüstjad, kollakasrohelised. Väļimised perigoonilehed valgecl, külgmised 7_-l0
(14) mm pikad ja 2,8-5 mm 1aiad, ebavõrdseļt munajassüstjad, hoiduvacl
rõhtsalt; ļ<eskmine munajas, pisut südaja aluse ja tömbi tipuga, nõgus,
5-7 (9) mm piki< ja 4,2-6 nrm lai. Sisemisecį külgmised perigoonilehecl
enamasti 1<o1ļaļ<asrohelisecl, vildakalt kitsassüstjad, 5-7 (9) n,nl pikad ja
aļusei ļ<uni 2 mm 1aiad, hoiduvacį vastu r,älimist keskmist perigooni1ehte.
Huul rohekasvalge,'lineaalne, tömbi tipuga, 9-t4 mm pikk ja l,5-2,5 rnnr

I

bifoĮĮa (lad. k.)

_

kahelehine
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c

a

b

d

177. joon. Kahelelrine käokeel (PĮaĮanthera bifoĮia)'. a
ajal, b _ taime aļumine osa, c _ õis eestvaates,

taime ülenrine osa õitsernise

d - viljakobar. (orig.)

lai, alla suunatud. Kannus valkjas, roheka

aheneva tipuga, (1,5)

2,3-

3,5 cm pikk, niitjas' kergelt kõverdunud, hoidub rõhtsaļt. Polliiniumid paralleelsed, enamasti üksteise l<õrval, lühikese varrekesega. Viljad püstised,

I,2-1,8 cm pikad ja 4-5 mm laiad.
Õitseb juuni keskelt jLruli lõpuni.
Niitudel, puisrriitudel, loodudel, kadastil<es, hõredamates leht-, segaja männimetsades, metsaservadel, soosaartel, soodes. Levinud kogu terri_
tooriumil, kuid on sagedam Lääne-Eestis, kus aga teda tugevasti kahjustavad metssead, kes söör,ad juuremugulaid.
Ūldlevik. Paraskliima-aladeļ Euroopas, ainult Skandinaavias ulatub
iile põhjapolaarjoone. Nõukogude Liidus ka Lääne- ja Ida_Siberis ning
Põhja-Kaukaasias. Põhja-AaĪrikas, Väike-Aasias.

*

chĮoran\1rgt (Cust ) Reichenb.
- Pįatanthera
2.2: l565.
lB2B; Led. Fl. Ros.s. 4 :70. lB53; Nevski

2. Rohekas käokeel

lV\össl. Harrdb. ed'

in
in

4:658. lg35; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur. ed'2.2":496.
in @.n. yPCP 3:369. 1950; Jaudz. in Latv. fl. I : 424. l9S3;
Nekr. irr Õ,r.,IIeHrHrp. o6.rr. l :26l. l955; Snarsk. in Liet. fl.2 : 604. l963.
P. aįrescens C. Koch in Linnaea 22:2B8.lB49.
P' montana Reichen,b..fil.
Ic. Fl. Germ. et Helv. 13 : 123. lBSl; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl..165.
lB82.
Cust. Neue Alp.2:40l. lB25.
bifoĮiay.L.
- orchis chļorantha
- ino,Trans.
Sp. Pl. 939. l753.
Habenarįa chļorantha (Cusl.) Babing.
Linn.
Soc. 17 (3) : a62.-1836; Schmalh. On. Cp. n IOxu. pocc. 2 : 468. l8g7.
F'l. URSS

1939; Bordz.

Īļrc6ķa 3eJ{eHoĮBeTK,oBafl. (178. joon., a, b, c)
ų. Üsna sarnane eelmise liigiga. Vegetatiivsete tunnuste osas on
väiļ<e erinevus ainultisūurtel varrelehtedel
nende ahenenud rootsutaoline
osa on lühem kui 4 cm. Õisik hõre, ruljas,- 6,5-18 (2l) cm pikk ja 2,74,3 cm läbimõõdus, 9*20 (30) õiega. Õied rohekasvalged, vähem intensiivselt lõhnavad kui kahelehisel käoļ<eelel. Välimised külgmised perigoonilehed vildakalt kitsasmunajad, 7,5-10 (12) mm pikad ja 3,5-6 mm laiad,
hoiduvad rõhtsalt; keskmine on ümarsüdajas,5-7 mm pikk ja 5-6,5 mm
lai' nõgus, hoidub vastu niisama pikki kitsaid sisemisi külgmisi perigooni_
lehti. Huul lineaalsüstjas, B-l2 (l5) mm pikk ja l,B-2,5 (3,5) mm lai,
rohekaskollane, tömbi tipu pool rohekas, alla suunatud. Kannus kõverdunud,2-2,6 (2) cm pikk, peenike, kuid miite niitjas, tipu poole veidi jäme_
nev ja rohekas, hoidub enamasti veidi a1aspidi. Po1liiniumid üksteisest
eemal, alt laia1ihoiduvad, pikema varrel<esega kui kahelehisel käokeelel.
Õitseb juuni teisest poolest juuli lõpuni.
Kasvab niitudel, puisniitudel, loodudel, kadastikes, metsalagendikel
ja -servadel. Esineb eelmisest liigist harvemini ja eelistab kuivemaid kasvukohti; lubjalembene. Herbaarmaterjali on peale Lääne_Eesti ka mitmelt
poolt Lõuna- ja Kagu-Eestist, vähem Kesk-Eestisl (|79. joon.). Määramisel
sageli segi aetud kahelehise käokeelega.
argl.
J

1 Kreekakeeļsėtest sõnadest chįoros

_

roįeline, anthos

_

õis; õite roheka värvuse
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l78. joon. Rohekas käokeel (Platanthera chĮorantha): a _ taime ülemįne osa õįtseņise
alal, b - taime alumine osa, c _ õis eesivaates; kärbesõis (ophrgs insectifera): d taime üldkuju' e _ noor ja vana juuremugul, f _ osa õisikust, g _ viljakobar' (orig.)
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l79. joon. Roheka käokeele (PĮatanthera chĮorantha) ļeįukohad Eestis.

Üldlevik. Paraskliinra-aladel Euroopas, Põhja_Aafrikas, Väike-Aasias,

Kauka asias. Põhj a SuunaS

ul atub Kesļ<-Sl<andinaavia-Edela_Soome
-Laadoga jooneni. Eestis on liik üsna oma levila põhjapiiril. Mõnedel arrdmetel
uļatub liigi levila ida suunas kuni Vaikse ookeanini.

ll.

perekond putukõis

-

ophrgst L

Sp. Pl. 945. 1753.

Mitmeaastased üsna ümaravõitu terve juuremugula ja lehistunud var_
rega paljad taimed. Õisik
- hõre väheseõieline tähk; õied keskmise SuuruSega' peaaegu või täiesti raotud, rohtjate kandelehtedega; üldkujult meenutavad putul<at, asetsevad enam-vähem ühekülgselt. Perigoonilehed laiuvad, sisemised külgmised välimistest palju väiksemad. Huul suur, koln-re_
hõlmaline või terve, sametjas, alla suunatud. Kannus puudub. Günostee_
mium suhteliselt pikk, sirge. Pollįiniumid üsna pika varrekesega; tolmu_
terade tetraaclid üksteisega tugevate eļastsete sidemetega ühendatud. Sigi_
mik nõrgait keerdunud.
Perekond hõlmab umbes 35 liiki, mis esinevad Euroopas, Lääne-Aasias
ja Põhja-Aafrikas.
Eestis kasvav lilk ophrgs inse'ctif era L. kuulub tüüpsektsiooni.
Peale selļe leidub TRÜ herbaariumis veel liik ophrgs f ucifĮora (F. W.

Į

ophrgs (kr. k.)

*

siļmakulm; mingi kaheleheļise taime nimi Pļiniuseļ.
363

Sčhmidt) Moench, mis koguja H. Hiire andmeil on ļeitud. l90l. a. Saaremaalt Loodest ja määratud ophrųs arachnįtes (L.) Reichard. Et selle liigi
peamine levila jääb meist üsna kaugele Lõuna-EuroopaSSe ja Vahemere'
maadele, siis tuleb Eestis esinemist kaheļdaval<s pidada.
' * t. Kärbesõis ophrųs insectifera'L.Sp.Pl.94B. 1753, s. str., o.
ņgodes; Jaudz. in Latv. fl. 1 :43B. l953; Nekr. in O.rr. Ileguurp. o6.rr. l :266.
1955.
O. musctfera Huds. Fl. Angl. 340. 1762; Wied. et V/eb. Beschr.
phan. Gew. Ėsth-, Liv- u. Curl. 532. 1B52; Nevski in Fl. URSS 4 :725. |935;
Suess. in Hegi, Īllustr. Fl. Mitt..Eur. ed.2.2 :423. l939; Bordz. in Qn.
yPCP 3:400. l950.
(L.) Jacq: Ic. pl. rar. l : l84. 178l-1786;
- o. nlųodes
Led. Fl. Ross.4 :74. |B53; Schma]h. Õn. Cp. z Įoxu. Pocc. 2 : 459. lB97. *
Olpuc ĮIaceKoMoExs.: Lippm. et. K. Eichw. Eesti taimed 2, no 99. 1935.
joon.,
d, e, f, g)
'uocHafl. (178.
9Į. Ümara või veidi pik1iku juurērrrugulaga paljas taim, (l2) l8-35
(50) cm kõrgune. Vars püstine, kollakasroheline, alusel üks või kaks labata
lehetuppe. Varre alumises osas 2-4 sinakasrohelist süstjat tömpja kuni
terava tipuga püstiselt kaldu hoiduvat tupja alusega lehte; need on 4,5-l0
(12) cm pikad ja (0,6) l-2 (2,3) cm laiad. Kõige üIemine leht (vahel kaks
lehte) püstine, SuuIeS uļatuses tupjalt vart ümbritsev. Õisik (2'5) 5_20
(27) cm pikk, väga hõre, (2-) 4-10- (l4-) õieline. Kandelehed kitsassüst_
jacl, alumistel õiteļ (l,2) 2-3 (4) cm (erakordselt kuni 6,5 cm) pikad. Õied
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180. joon. Kärbesõie (opkrgs insectifera) leiukohad Eestis.

1 Ladinakeelsetest sõnadest įnsectutn

-

putukas, fero

seļt kärbsetaoĮist putukat meenutava huule järgi.
364

-

kandma; kttjult

ja värvu

i<eskmise Suurusega' peaaegu raotud, nõrgalt lõhnavad, ühekülgses ļ<itsas
õisikus püstiselt. Välimised perigoonilehed helerohelised, külgmised veidi
vildakalt kitsasmunajad, 6-8,5 mm pikad, tömbi tipuga, rullunud Sefvaga'
hoiduvad rõhtsalt; kesļ<mine teistest pisut lühem, munajas, nõgus. Sisemi_
sed külgmised perigoonilehed palju väiksemad, lineaalsed,,4-5 mm pikad
ja umbes 0,5 mm laiad, püstised, punakaspruunid, sametjad. Huul suur,
lame' kolmehõlmaline, üldkujult äraspidimunajas, 9-L2 mm pikk ja 78,5 mm lai, ļ<ahe sageli ļ<okkusulava sinaļ<a või va1kja palja laiguga puna_
kaspruuniļ sametjal pinnal; l<ülgmised hõlnrad l<itsad, alaspidi kaldu, kesktline hõlm suur, sügavalt ja laialt pügaldunud tipuga. Viljad püstised, kit_
sas-ovaalsed, 1,3-1,8 cm pikad ja 5-7 mm laiad.
Õitseb juunis ja juulis, viljad valmivad alates juulist.
Kasvab niitudel ja puisniitudel, eelistades võrdlemisi niisket või soist
pinnast, ka soodes, alļikasoodes, lookadastikes ja -männikutcs niiskematel
Į<ohtadel. Levinud lubjalembese liigina peamiselt läänesaartel ja mandri
ļoode- ning 1ääneos.as, l<us kohati on üsna harilik; ka Põhja_Eestis, Võrtsjärvest ida pool ja Tartu ümbruses ļ<ohati, mujal väga harva või puudub
hoopis ( lB0. joon.).
Üldlevik. Lubja- ja kriidialadel Euroopas. Põhiareaal hõlmab atlanti_
1ist ja Kesl<-Euroopat, ulatudes lõuna Suunas Põhja-Hispaaniani ja PõhjaItaaļiani. Eesti leiukohad asuvaci liigi Skandinaavia osaat'eaali kir'depiiri
ļähedal. Soomes ainult Ahvenamaa saartel. Nõukogude Liidus väga harva

Euroopa-osas.

12. perel<ond käpp

-

Sp. Pl. 939.

orclLįst L'

1753.

Mitmeaastased paljad taimed enamasti munajate või ümarate tervete
juuremugulatega. Vars püstine, alusel labata lehetuppedega. Lehed süstjad
kuni elliptilised, rootsutud, mõnikord aļusel tugevasti ahenevad, vart ümbritsevate tuppedega, harilikult laikudeta, koondunud varre aļumisse ossa;
peale nende veeļ üks või mõni tupjas leht varre keskosas. Õied raotud, hõredas'kuni tihedas tähkõisikus. Õite kandelehed kilejad, sageli värvunud,
sigimiku pikkused või sellest ļühemad, mõnikord soomusjad, lilrtroodsed.
Väļimised perigoonilęhed ja sisemised kü1gmised sageli kiivritaoliselt
kokku hoiduvacį, mõnikord välimised külgmised püstiselt kaldu. Huul alla
suttnatud, enamasti kolmehõlmaline, kannusega. Günosteenrium lühil<e.
Polliiniume kaks, varrekesega; tolmuterade tetraadid elastselt seostunud.
Sigimik keerdunud.
Perekonda kuulub umbes 35 liiki, mis on levinud Euraasia parasĮ<liimaaladel. Nõukogude Liidus esineb 2| liiki (hübriide kaasa arvamata). Mitut
orchįs'e perekonna liiki, sealhu1gas Eestis kasvavaicl, tuntakse ravimtaime_
dena. Nende kuivatatud juuremugulad, nn. saalepimugulad, sisaldavad
tähtsaima koostisosana lima (7B7o), peale selle tärklist, suhkrut, proteiini.

į

Ķreekakeelsest sõnast orchīs

-

munand; juuremugulate kuju järgi
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l81. joon. Lutikkäpa (orchis coriophora) (1) ja ļeeder-sõrmkäpa (DactgĮorltiza
cina'1 Q) hävinud leiukohad Eestįs.

sambu-

Juuremugulate jahvatamisel Saadud pulbrisi valrnistatud l<eedįst ļ<asuta_
takse mürkide eemaļd.amiseļ<s seedetraktisi.
Viimasel ajal kahjustavad Eestis kõiki käpa liike metssead, kes taimede õitsemise ajal 1a toput söövad nende juuremugulaid.
TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri Eesti herbaariumist
tuli selļe taimerühma läbitöötamisel ilmsiks haruldane liik - lutikkäpp,
Orchis coriophora L. Herbaareksemplarid on kogunud H. Hiir l90l' aastal
Saaremaalt kahest kohast tolleaėgse Kuressaare (nüüd Ķingissepa) ünrb_
rusļ<onnaģt ja need ka õigesti määranud (lB1. joon.). Kirjasõnas mainivad
J. W. L. Luce (1823) ja J. Klinge (lBB2) selle liigi esinemist saaremaal,
kuid jätavad leiukoha iäpsemalt märkimata. Et pärast sajandivahetust pole
lutikūäppa Eestist enam konstateeritud, siis ei ole ka H. Hiire leide seni
eriti arvestatud. Saarerrįaa looduslike tingimuste omapära silmas pidades
ei ole tõsist alust kahelda selle liigi kunagises esinemises meie alal. Prae_
guse esinemise kohta andmed küll puuduvad, kuid lutikkäppa pole ka spetsiaalselt otsitud. Teacįaolevail anclmeil on liigi Saarema leiukohad kõige
põhjapoolsemad.

366

LII

KIDE tvtÄÄRAMIsE TABĖL

l. Huul

sügavalt kolmehõlmaline, pikkade kitsaste alaspidi hoiduvate
külghõlmade ja sügavalt pügalclunud suure keskmise hõlmaga; huul
meenutab mõneti inimsiluetti ļühikeste harkis jalgade ia laiali

kätega

2

Huul kolmehõlmaline, kuid ei meenuta inimsiluetti .
. 3
-2. Välimised
perigoonilehed väljastpoolt hele-tuhkhallid; õied suured. Tugev taim suurte laiade lehtedega
"
l. Hall käpp orchįs mįļįtarįs L'

-

-

.

Välimised perigoonilehed väljastpoolt tume-mustjaspurpurpunased;
puhkemata õisik must. Õied väikesed. Haprama välimusega taim
2. Tõmmu käpp orchįs ustulata L.

-

3. Õisik enamasti 5-lO-õieline,

hõre, maksimaalselt 6 cm pikk' Välimised
perigoonilehed lillakasrohelised roheliste soontega

3. Arukäpp

-

-

orchįs morįo | .

Õisik sageli mitmekümne õiega, suhteliselt hõre kuni üsna tihe, maksimaalselt 20 cm pikk. Välimised perigoonilehed enamasti tume-purpur.

violetsed

4. Jumalakäpp

1. sektsioon orchįs

-

orchįs mascuĮa (L.) L.

Herorchls Lindl. Gen. a. spec. orchid. pl.259,
perigoonilehed
peale huule hoiduvad kokku, moodustades
- Kõik
otsekui kiivri.
266. l835.

'

+ l. Hall käpp - orchįs mįĮįtarįs ' L. Sp.Pl.94l. 1753; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.526. 1852; Led. Fl. Ross.4:61.
lB53; Schmalh: <D.n. Cp. z IOxu. Pocc. 2 : 454. 1Bg7; Nevski in Fl. URSS
4 :691. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 2:446.1939; Bdrdz.
in <Dn. yPCP 3 : 3B2. 1950; Jaudz. iņ Latv. fl. l : 428. 1953; Nekr. in <D.rr.
,IleHnurp. o6.rr. l : 263. l955; Snarsk. in Liet. Īl.2:617.l963.
- frpuurunx
IIJIeMoHocHuü. ( l82. joon.)
9ļ. Munaja juuremugu\aga t7-35 (46) cm kõrgune heleroheline paljas taim. Varre alusel enamasti kaks kilejat tuppe. Neist kõrgema| 2-4
suurt elliptilist või kitsas-elliptilist (5) B-l3 (16) cm pikkust ja (l,5) 3-5
(8) cm laiust teravatipulist, alusel tupeks üleminevat laikudeta lehte. Nen_
dele järgneb üks või kaks totujalt vart ümbritsevat lehte. Õisik enamasti
tihe, paljuõieline, algul püramiidjas, hiljem ruljas, (3) 4-l0 (1s) cm pikk
ja 2,5-4,5 (6) cm läbimõõdus. Õite kandelehed väga väikesed, munajas_
kolmnurksed, (2) 3-4 (5) mm pikkused, roosakasvioletjad. Õied suhteliseļt suured, lõhnävad, hoiduvad enam_vähem rõhtsalt. Välimised perigooni_
lehed munajassüstjad, 9-l2 (l5) mm pikad, allosas.liitunud, ülaosas otse_
l

Ladinakeelsest sõnast mįĮes

lehtede järgi.

-

sõdur; kiivrikujuliselt kokkuhoiduvate perigooni_
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1B2. joon.

Hall käpp (orchįs m'iĮĮtaris): a - tairrre üldkrrju,.b - taime maa-alune
huul, d
viljakobar. (Orig.)
koos varre alusega, c
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83. joon. I{alli käpa (orclis nūĮiĮaris) leiukohad Eestis

kui ļ<iivrina kokku ļ<ooldunucl, väljastpoolt hele-tuhl<hallid l<ergelt roosaka
varjundiga, Seest violetjad ptlfpurpįįnaste soontega. Sisenrised külgmised
perigoonilehed väļirnistest lühernad, lineaa1secl, hoiduvad vastu välimisi.
Huul sügava1t ļ<oļrnehõ1maļine, ülcļrrrõõtmetelĻ |,2--1,4 (l,7) cm pikk ja
(6,5) 7,5-12 (14) mm iai, lineaa1sete, l<aldu alla suunatud külgnriste hõlnrade ja suure ļ<eskmise hõlmaga; viimane laieneb tipuosas järsult ja haru_
neb harkjalt l<aheļ<s ļaiuval<s Scgmenclil(S, mille vaheļ on väiļ<e terav-kolmnurļrne hamhaļ<e. Huu1 on roosakasvioleti-re vall<j a l<esl<osaga, milļeļ l<impudeks ltoondunud papillįcĮ moociusta\rad tume-pulpurpLlnaseid täppe. Kannus
ruljas või kotjas, pisut i<õver'dunud, 4,5-7 mm pikl(, tönrbitipuline, kahvatttroosa, allapoole suunatud. Vili 1,5-i,7 cm pil<l<trne ja ļ<uni 5 mm laiune,
püstiselt ļ<aļdu.
Õitseb maist juuli alguseni.
Kasvab võrdlemisi niisļ<etel (ka soisiel) niituclel ja puisniitudeļ, kadastikes, metsaservades, raudteetamrni rrõlvadel, teeäärtel ja l<uivades teeļiraavides. Lubjalembese liigina sagedam lääne- ja põhjapoolsetes rajoonidgs,
ka Võrtsjärvest idas (l83. joon.). Eestis käpa liikidest kõige sagedam.
'Üldlevik.
Nõul<ogude Liidus Euroopa-osa 1ääne-, kesk- ja lõunap.oolsctes rajoonides, I(aukaasias, Läätre- ja Ida-Siberi kesļ<- ja lõunaosas. Väljaspoo1 Nõul<ogucle Liitr'r Lääne-Euroopas, u1atudes põhja suunas LõunaSļ<ancįinaaviani, puudub Vaheinere saartcl ja poolsaarte iõtrnapoolsetes
osades. Eestit 1äbib iiigi levila põhjapiir.
24 ENSV lļoola ĮX
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lB4. joon. Tõmmu käpp (orchis ustuĮata)i'a * taime üldkuju, ü _ juuremugul koos
_ tajme üļdkuju,
varre alusega, c _ huul, rl _ viljakobar; arukäpp (orcltis morio)', e
(Orig-)
g
viljakobar.
f huul,

-

-

Tõmmu käpp
orchįs ustuĮata į L. Sp. Pl. 94l . |753; Wied. et
V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 525. lB52; Led. Fl. Ross. 4 : 63.
lB53; Schmalh. <D.rr. Cp. z IOxu. Pocc. 2:455. 1897; Nevski in Fl. URSS
4 : 690. 1935; Suess. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed' 2. 2 : 441,' 1939;
Bordz. in <D.n. yPCP 3:378. 1950; Jaudz. in Latv. fl. I :430. 1953; Nekr. in
<D.rr.,IleHaurp. o6"n. l:263.1955; Snarsk. in Liet. fl.2 :616. 1963.-- flrpuuguķ o6ox>ķeugltli. (lB4. joon., a, b, c, d)
ų. Munaja juuremugulaga (l2) l5-30 (43) cm kõrgune taim. Vars
püstine, kuid mõnikorcl nõrgavõitu, heleroheline, alusel ühe või kahe kileja
tupega. Suuremaid lehti varre alumises osas (2) 3 võį 4, sinakasrohelised,
laikudeta, süstjad, (4) 5-9'5 cm pikad ja 0,B-l,6 cm ļaiad, tipul lühikeselt
teravnevad, alusel sujuvalt ahenevad' Neisi kõrgemal veeļ 2-4 väiksemat
tupjalt vart ümbritsevat teravatipulist lehte. Õisik (2) 3-B (13) cm pikk
ja (|,2) l,5-2 cm läbimõõdus, viljumisel pikeneb kuni 9 cm_ni, ruljas,
väga tihe, allpool muutub hõredamaks' enne õite puhkemist mustjas. Õite
į<ande1ehed helevioļetsed kuni purpurpunased, süsijad, teravatipulised,
alumistel õļtel 4,5-7 (B) mm pikad. Õied väikesed, mitte eriti healõhnalised. Vä1imised perigooniļehed pealt mustj as-purpurpunased, hiljem muutuvad heledamaks, seestpoolt roosakad, kitsasmunajad, teravatipulised, külg_
mised 3-4,5 mm pikad ja l,B-2'3 mm laiad, keskmine veidi lühem; sise_
mised külgmised palju väiksemad, kitsad; kõik hoiduvad kiiverjalt kokku.
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185. joon. Tõmmu käpa (orcltis ustuĮata) ļeiukohad Eestis.

ļ

Ladinakeelsest sõnast ustulare

pufpurpunase värvuse järgi.
24t

-

kõrvetama, põletama; avanemata õite mustjas'
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Huul sarnaneb halli käpa huulega, kuid on palju väiksem, 4-5,5 mm pikk
ļ<olnrehõlmaline, helevioļetne kuni valge purpurpunaste
täppidega; külgmisecl hõlnracl kitsacl, alaspidi l<aldu, tipul tiimbid ja harn_
mastega, ļ<eskmine hõlm tipuosas laienenud ja harl<jalt ļ<aheks segmendiks
lõhestunud, väljalõike põhjas väiI<e hanrbal<e. Kanntts liihike, l<ooniline,
l-l,5 mm pil<kune, tönrbi tipuga, 'l<ahvatu-rohel<asl<o1lane, alla suunatud.
Viljad piistiselt kaļdu, 7,5-l0 mm pil<ad ja 3,2-4 mrrr laiad.
Õitseb juunis ja juulis.
Krrivematel rliitudel ja puisniitudel, kadastikes, hõredates loonretsades.
Lubjalenrbene. Levinud peamiselt territooriumi ļääne_ ja põhjapoolsemates
rajoonides (185. joon.).
Üldlevik. Nõul<ogude Liidu Euroopa-osa lääne-' kesk_ ja lõunapoolse_
tes rajoonides, I(aukaasias, Lääne-Siberi ļõunaosas. Peaļe selle atlantili_
ses, Ķesk- ja Lõuna-EuloopaS (puudub Vahenrere saartel), põhja SuunaS
ulatub Lõuna-Sļ<anclinaaviani. Eesti leiukohad asuvacl areaali põhjapiiril.

ja 4_6 mnr lai,

1
=F s. Arukäpp
- orchįs morįo L. Sp. Pl. 940. 1753; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u. Curl.524. lB52; Led. Fl. Ross. 4 : 60.
1853; Schmalh. on. Cp. u IONu. Pocc. 2 : 456' lB97; Nevsl<i in Fļ. URSS
4:686. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. įtitt.-Eur. ecl.2.2:439. 1939;
Borclz. in on. yPCP 3:376. l950; Jaudz. in Latv. fl' l :43ļ. l953; Snarsk.
in Liet. fl.2:616. ļ963.
ĀpeMJĮLIK. (lB4. joon., e, Ī, g)
- flprurulIux
9Į. Ümara juuremugulaga
(6) ļ1-24 (27) cn l<õrgune paljas tainr.
Vars ļ<andiline, heleroheline, õisiku piirkonnas sageli lillakas; üsna varre
alusel üks kilejas valkjas tupp. Lehti varre aļumįses osas 4-6, harva rohkem, süstjad või ļ<itsassüstjad, (2'5) 4-7 (B,7) crrr pikacl ja 0,6-1,ļ (l,3) cnr
laiacl, kõige laiem ļ<oht sageli lehe ļ<e'sliļ<ohast veidi kõrgenra1, aļrrsel vaļkjad, kilejad' tipris teravnenud, õhul<esed, pisr-rt läbikumavad, selgete piki- ja
põikroodudega, lail<udeta, sageli allapoole l<aardunud. Nendest kõrgenral
'2-4 tupjalt vart ümbritsevat teravatipulist lehte; kõige ülemise tipp ulaiub
peaaegu või täiesti õisiku aluseni. Õisik (3) 5-l0 (l2) õiega, enamastį
'hõre, (2) 3-5 (6) cm pikk ja (2) 2,5-3 (3,5) cm läbimõõdus. Õite ļ<anclelehed süstjad, teravatipr"rlised, violetsed rohelise kesksoonega, alumistel
õitel l,l-l,3 (1,6) cm pikad; kõigil l<arrdeļehtedel tipmine osa paindunud
ümber sigimiku. Õied suhteliselt suured, hoiduvad rõhtsalt. Välimised kiilgmised perigoonilehed 6,8-8 (9) mm pikad ja 3,2-4,3 mm laiad, lillakasrohekad roheliste soontega; välimine keskmine on veidi ja sisemised külg_
mised teistest palju lritsamad ning nencįel on roheļ<ad sooned vähem märga'
tavad; kõik on ümardunud tipuga ja enam-vähem ühepikkused ning hoiduvad kiivrikujuliselt kokku. Huul (7) 9-12 mm pikk ja 7'-ll mm lai, kolmehõlmaline, üsna tugevalt kumer, alusel kitsa kiilu kujuline. Huule keskmine
hõlm külgmistest pisut pikem või nendega ühepikkune, tipul pügaldunud;
külgmised hõlmad kergelt lainelise Servaga; mõnikord on huul ainult mada-

į

Kreekakeelsest sõnast moros

hoįduvate perigoonilehtede j ärgi.
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- narr; arvatavasti
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l86. joon. Arukäpa (orchis morĮo) leiukohad Eestis

ļalt või ebanrääraselt kolmehõļnlaline. Huule ļ<eskosa on heleliļla tunrevioletse mustriga, mõnikofcį peaaegu ilma täppicĮeta, külgmisecį hõlrrrad inten-

siivseļt violetsed. Harva on õied valged. I(annus 6-9 mm pi1rl<, sirge, 1airuljas, tömbi tipuga, intensiivselt vioļetne, kergelt ü1espic1i ļ<alclu. Kuprad
püstised, l,5-|,7 crrr pikad ja unrbes 0,6 cm laiad.
. Õitseb mais ja jttuttis.
Lääne-Saaremaa l<uivadel niitudel, puisniituilcl, l<aclastikes, 1ocldudel,
põõsastikes ja hõredates loomännil<utes. Harva (186. joon.).
Üldlevik. Nõul<ogude Liiclus ainuļt Euroopa-osa läänepoolsetes rajoonides. Väljaspool Nõukogude Liitu atlanti1ises, Kesk-, Lõuna- ja IdaEuroopas; põhja suunas ulatub Lõuna-Skandinaaviani. Eesti leiukohad asuvad liigi areaali põhjakirdc piiril.
Muhust kogutud maierjal osutus o' mascuįa'l<s. A. Dietrichi kogust
pärit o. morįo he'rbaarlehele on tõenäoliselt 1<ogenrata löödud tempel
<A. Dieirich Flora Revalensis>. I(irjanduses esinev Tartu ieiul<oht on tõeriäoliselt ekslik.

Androichįs Endl. Gen. p1.207.lB38.
keskmine
- Väļirnine
ja sisenrised külgmised perigoorrilehed hoiduvad kokku;
välimised külgilised perigoonilehed on külgedele suunatr-td.
2. sekįsioon

4. Junralakäpp
orchįs mascuĮa į (L.) L. Fl. Suec. ed.2.3l0. l755;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv- u. Curl. 524. 1852; Led. Fl.
=F

t

nnscuĮa (lad' k.)

-

mehelik; tairne tugeva haąbituse järgi.
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a

b

l87. joon. Jumalakäpp (orchis nascuĮa): a _ taime üļemine osa õitsemise aja|, b
taime aļuminę osaį 4 _ huul. (orig,)

_

Ross.4:57. lB53; Schmalh. @n. Cp. lt Įoxu. Pocc.2:456. lB97; Nevski in
F'1. URSS 4 : 683. l935; Suess. in Hegi' Iļļustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2. 2 : 449'
1939;Jaudz. in Latv. Ī|. l : 432. 1953; Snarsk. in Liet. Ī'|' 2 :614. 1963. o. morįo õ. mascuĮa L. Sp. Pl. 94l' 1753' _ frpltruurr rrayxcxoü. (lB7.
joon.)

9į. Enam_vähem ümara juuremugulaga (l4) 20-40 (50) cm kõrgune
taim. Vars suhteliselt jäme, jäigalt püstine, alu'sel kahe va1kja kileja
tupega, ülaosas violetjas ja pisut kandiline. Alumisi lehti 3-5 (7), ärasalusel sujuvalt ahenevad, tipul ümarad või ümarteravad, (6)
piāiūstjad,
's-rą
helerohelised, lamedad,
i"zo1 cm pikad ja (0,7) l-2 (3) cm laiad,
sügavai paikneva keskrooga, laikudeta, kaarjalt laiuvad, asetsevad lähestikįu. ūendest kõrgemal kaks või kolm tupjat teravatipulist lehte, mis
ü.mbriisevad vart; neist kõige ülemise tipp ei u1atu õisiku aluseni. Alumised
ļehed, eriti nende alusepoolne osa, ja tupjad lehed varrel (ka varre alumine
osa) sageli väike'ste purpurvioletsete täppidega või peenie kriipsukestega'
Õisik suhteliselt hõre kuni üsna tihe, (4) 6-13 (20) cm pikk ja (2,5) 3tume-purpurvio4 cm läbimõõdus, 9-30 (44) õiega, ruljas. Õied enamasti
lõhnata. Õite
peaaegu
valged,
kuni
letsed, mõnikord heledamad vio1Įt;ad
rohekasviovioletsed-või
kandelehed sigimiku pikkused või sellest ļühemad,
(2,3) cm
letjad, siistjaā, p".nū".. terava tipuga, aļumistel õitel 0,9-l,4
pikad. Välimiseā perigoonilehed püĮtiseĮi ettepoole kaldu, munajassüstjad,
Sisemised
ieravatipulised, ühepiĮkused, z-1z mm pikad ja 3-.4 mm 1aiad.
keskmist
vastu
lühemad,
külgmised perigoonilehed välimistest tunduvaļt
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l88. joon. Jumalakäpa (orchis mascuĮa) ļeiukohad Eestis.
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välimist hoiduvad; nende tipud katavad üi<steist. Huul 1-l,3 cm pikk ja
(0,B) 1-7,2 (1,5) cm lai, kolirrehõlmaline, alusel kiiljas, kumer, tcistcsį
perigoonilehtedest veidi heledam, lrcsltel hele väli paljude või väheste väi_
keste purpurvioletsete täppidega. I(esltirtine hõlm rombjatest l<ülgnristest
pikcm, iipul pügaldunud. Kannus 0,7-| (1,3) cm pikk, ülespoole kaldu või
rõlrtne, sirge või veidi iilespidi kõver, įimara tipuga, jänreruljas, violetne.
Viljad püstisecl, umbcs l"7 cnr pil<acl ja 0,6 cm laiad.
Õitseb mai teisest poolest juuli alguserri.
Kuivematel niitudeļ ja puisniitudeļ, 1oocļudel, loometsades, llctsaser-

vadel, tamnrikutes. Sagedanrini ļäänesaartel, l<ohati nrandri lääneosas, mu_

ja1 on haruldane (188. joon.)

Üldlevik. Nõul<ogude Liidus Euroopa-osa lääne_, kesk_ ja lõunarajooņides ning Kauļ<aasias. Suuremas osas Välis-Euroopas, ulatudes põhja
suunas Skandinaaviani (piki Skandinaavia poolsaare Atlandi-rannikut
isegi polaarjooneni; Soomes ainult Alrvenanraal). Esineb ka Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias ja Põhja_Iraanis. Eestit 1äbib areaali põhjakirde piir.
Eestis esineb tüüp-alamliiĮ<. Teised alamliigid ļevivad areaaļi lõunavõi idaosas.
DactgĮorhizat Neck ex Nevsl<i
in Acta Inst. BoĮ. Acad. Sci. URSS I, 4:332. 1937.

13. perekond sõrmkäpp

-

Mitnreaastased taimed mitmeti lõhestunud juuremugulatega; enamasti
on juurernugulad käävjad või 1amendunud ja tipul siigavatnaļt või madaļa-

malt ļõhestunud kaheļ<s või rohkenraļ<s (erramasti 3-5) haruks. Vars piistine, enam-vähem ühtļaselt ļehistunud, aļusel mõned 1abata iehetuped. Le.
hed süstjad, rootsutud, vart ümbritsevate tuppedega, ļaikLrde või täppidega
või ilma nendeta; ü1enrised lehed sageli kande1ehtede taolised, vahel u1atuvad õisiļ<uni. Õisiļ< munajas, püramiidjas või ruljas, sagcli palju- ja tihedaõieline, mõnikord vähese- ja hõredaõieline. Kandelclred silmapaistvad,
lehetaolised, rohelised või muuvärvilised, aļunristel õite1 enamasti õitest
pikemad ja võrkroodsed. Väļimised perigooniļehec1 peaaegu ühesuut'used,
ļaiuvacĮ või üsna püstised või moodustavad otseļ<ui kiivri; sisemised külgmised pisut väiksemad, hoicįuvad vastu väļimist l<esļ<mist. Huul allapoole
suunatud, mitmesuguse l<ujuga, tiprtosas selgelt või ebaselgelt kolmehõļmaline, kannusega. Günosteemium ļühike. Polliiniumides toimuterade tetraadid elastselt seostunud. Sigimik keerdunud.
Perekonda kuuļub 30 liiki; enamiļ< neist on levinud Euraasia parasvöötmes, mõni liik Põhja_Aafril<as ja ainult paar liiki Põhja-Anreerikas.
Nõukogude Liidus esineb 22 Liiki (hübriide kaasa arvamata).
Raviainena on l<asutatud D. macuĮaįa ja tõenäoliseļt l<a D. Fttchsįį
juuremugulatest saadud 1imakeedist ägedate mürgitusie puhul.
Ka seda pcrekonda kahjusĮavad Eestis metssead, ktrid eclirrisega võr-

l I(reeļ<alieclsetest sõrradcst dact1lĮos
juurerrruguIaie j ä rgi.
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-

sõt'nt, rhįza

- juur;

sõrrlrjalt lõlresiurrud

reldes vähemal määraļ. Sõrmkäppade juuremugulaid söövad ka vesirotid,
l<es eriti ohustavad balti sõrrnkäppa.
Leeder-sõrmkäppa fD. sambucina (L.) 5o6] pole Eesti a1alt pärast
1901. aastat enam leitud, kuigi on otsitud. Haruldase liigi innulias herbariseerimine möödunud sajandi teisel poolel hävitas selle taļ<soni ieadlastele
ja asjaarmastajatele tuntud ainsast leiukohast Saaremaal Karala lähedal,
ļ<us ta asus Skandinaavia osa-areaa1į idapiiril (1Bl. joon.). Peale selle on
oļemas veel üļ<s hästi säilirrud leeder-sõrmkäpa isencl, rnis pärineb C. A.
Heugeli herbaariumist ja on kogutud Muhust, kuid iļma täpsema märku-

seįa

leiuļ<oha

ja lciuaja

kohta.

LIlĶlDE MÄĀRAMISE TABEL

l.

Lehed kollakas- või helerohelised, laikudeta või ebaselgete laikudega,
püstiselt ļ<aldu, a1usel kõige laierrrad või kesl<el ja a1usel üsna ühe_

laiused

-

:
2.

2

Lehed mõlemal pinnal, eriii tipuosas, tumedate laiļ<ude või täppidega,
alusel kõige laienrad, ahenevad pikltarnisi iipu suunas, asetsevad püsti_
selt kaldu. Ka kandelehtedel tumedaid täppe. Õisik väga tihe; õied väi_
kesed, violetj as-purpurpunased
2. Täpiline sõrmkäpp
DactųĮorhįza cruenta (o' F. Muell.) Soõ

-

Lehed tunrerohelised, ļaikldega või ilma, üleni ühelaiused või vähe_
malt, alumised alusei ahenevad
3
Lehed laikudeta, renjad, alusel kõige laiemad, tipu Sįļunas pikkamisi
ahenevad, tanuja tipuga. Õisik väga tihe; õied väil<esed, kahvaturoosad
ļ<uni tulne_violetjaspunased (mõnikorcĮ va1ged)
l. Kahkjaspunane sõrmkäpp Dactgįorhįza įncarnata (L.) Soõ

-

-

Lehed laiļ<udeta või vähe silnrapaistvate laikudega, enam_Vähem ühelaiused, iühiļ<eselt aheneva tipųga. Õisik võrd1emisi hõre; õied hele_
roosakaslillad, ebaselge joonisega, suhteliselt suured, pikkade kandelchtedega

4.

Ruthe sõrmkäpp

-

DactgĮorhiza

X

Rutheį (M. Schulze) Soõ

3. Alumised ja keskmised lehed üleni ühelaiused, keskmiselt 2 cm lalad'
tumeda1aigulised, üsna lailedad ja 1aiuvad. Õisik väga tihe kuni kesk_
mise tihedusega; õied roosakasvioletsed selge purpurvioletse joonisega
3. Balti sõrmkäpp Dactųlorhiza baĮtįca (Klinge) orļova

_
4.

-

-

Alunrised ja keskmised lehed aļusel'rohkem või vähem ahenenud, laiu_
vad
Aļumised lehed alusel märgatavalt ahenenud, tipu pool enamasti üle
2 cm laiad, laikudega või ilma, alt halliļ<asrohelised. Õisik paljuõieline;
õied helevioletsed või roosakaslillad tumedama joonisega .
5
Alunrįsed ja l<eskmised lehed ahenevad aluse suitnas ainult veicįi, enarrrasti alla l cm laiad, laikudega või iIma. Õisik sageli võrdlemisi vähe_
Õlļ

seõieline; õied tumevioletsed, mõnikord punakasvioletsed' suhteliselt
suu red

7.

Russowi sõrmkäpp

-

DactgĮorhįza Russoajj (Klinge) Holub

5. Huul ļ<olmandiku kuni poole ulatuses kolmeks hõlmaks

lõhestunud;

keskmine hõlm kitsas-kolmnurkne, ulatub külgmiste hõlmade vahelt
välja
DactgĮorhįza Fuchsil (Druce) 5o6
5. Vööthuul-sõrmkäpp

-

-

Huul lõhestunud kuni kolmandiku ulatuses; keskmine hõlm väike, kolmnurkne, enamasti ei ulatu külgmiste hõlmade vahelt välja
DactgĮorhiza maculata (L.) Soõ
6. Kuradi-sõrmkäpp

-

l. sektsioon DactgĮorhįza. - LatifoĮiae (Reichenb. fil.) Smolj. in Fl.
orchįs secl. Latifollae Reichenb. fil.Ic' Fl. Germ.
Eur. URSS 2:52.1976.
Juuremugulad 2-4- (5') lõhesed. Vars jäme; püset Helv. l3 : 5l. l85l.
tine, õõnes' Huuļ madalalt kolmehõlmaline või terve. Õied mitmesuguse
intensiivsusega violetjas-purpurpunased.
=F t. Kahkjaspunane sõrmkäpp - DactųĮorhiza incarnata ' (L.) 5o6,
Nom. nova gen. Dactylorhiza 3. 1962; Nelson, Monogr. Dactylorhiza 60.
D. strictifolia (Opiz) Rauschert in Wiss. Zeitschr. Martin-Luther1976.
Wittenb. (Math.-Naturw.) 14 (6) : 492. 1965. - orchįs
Univ. Halle
incarnata L. Fl. Suec. ed. 2. 312. 1755; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl.52B. lB52; Led. Fl. Ross.4:56. 1853; Schmalh.,O.n. Cp.
n Īox<g. Pocc.2 :45B. 1B97; Klinge inActa Horti Petrop. 17 (l) : l99. l89B;
Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 456. 1939; Snarsk. in Liet.
non L.
Īl. 2 : 623. 1963.
- Nevski in F'1. URSS
- o. ĮatifoĮia auct'
4:717.1935; Bordz. in O"rr. yPCP 3 :393. 1950; Jaudz. in Latv. fl. 1 : 436.
1953; Nekr. in On. JleHuurp. o6n. 1 : 265. 1955; Eichw. in Eesti taim.
o. strįctifoĮia opiz in Naturalientausch t0 : 217. 1825,
määr. 935. l966.
DactgĮorchįs įncarnata (L.) Verm. Stud. Dactylorch. 65, 10l.
strictifĮora.
llanl.ĮaroķopeHHul( MrIcoKpacHblž. (l89. joon.)
1947.
ų. Juuremugul veidi lapik, 2-A-lõhene. Taim (tl) 20-40 (50) cm
kõrge. Vars jäme, pisut kandiline, õõnes, heleroheline, vahel ü1aosas violeijas, jäigalt püsti, üleni lehistunud, alusel kahe või kolme labata lehetupega.
Lehti 3-6, hoiduvad üsna püstiselt või püstiseli kaldu, kollakasrohelised,
laikudeta, renjad, alusel kõige laiemad, vart ümbritseva tupega, ahenevad
sujuvalt tanujaks tipuks. Alumised ja keskmised lehed (5) 10-lB (22) cm
pikad ja (l) l,4-2,5 (3) cm laiad. Ülemised lehed väiksemad, ulatuvad
õisiku piirkonda. Õisik väga tihe-, munajasruljas või ruljas, (2'5) 4-B
(ll) cm pikk ja (2) 2,5-3 (4) cm läbimõõdus. Kandelehed tavaliselt õitest
pikemad või õite pikkused, süstjad, teravaiipulised, enamasti sirpjalt üles'
poole kõverdunud, rohelised kuni violetjad, alumistel õitel (l,8) 2,5_3'5
(4,5) cm pikad. Õied suhteliselt väikesed, kahvaturoosad kuni tume-violet-

|
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įncarnata (lad. k.)

_

lihapunane; õite värvuse järgi.

@

d

e

b

a

l89' joon. Kahkjaspunane sõrmkäpp (DactgĮorhiza īncarnata): o _ taime üldkuju' b _
noor ja vana juuremugul koos varre alusega, c - huul, d _ viljakobar; DactgĮorhiza
įncarnata ssp' ochrzl.euca; e _ taime üldkuju. (orig.)

jaspunased, tumedama purpurvioletse joonisega, mõnikord kollakasvalged
või valged. Väļimised perigoonilehed munajassüstjad, enam-vähem törnbitipulised, peaaegįį ühepikkused; külgmised pisut ebasümmeetrilised, 5,7-7
(B) mm pikad ja (2,2) 2,6-3 (3,4) nrrn laiad, purpurvioletsete täppidega,
võrdļemisi püstised. Sisemised külgmised perigoonilehed välimistest veidi
väiksemad, hoidrrvad vastu välimist ļ<esl<misi. Huul ronrbjas, peaaegu
terve, 5-7 mm pikkune ja 5-7 (B) mm laiune, įisna lrunrer, tömbi tiprtga,
mõniļ<ord tipp esileulatuv ja siis huul tinglikult kolmehõlmaline, ebanrääraseļt hammastunud Servaga, tume-purpurvioļetsete täppide või joontega,
alusel väil<este papillidega; valgeõielistel huul-e l<eskväli kollaļ<as. Kannus
jäine, veidi l<oonusjas ja sageli kergelt l<õverdųnud, tipul tömp,6-7 (B)
mm pikk, violetjasroosa, kaldu alla suunatud. Vili kitsas-ovaalne, 1,2l,4 cm pikk ja umbes 6 mm lai, peaaegu püstine.
Õitseb juunis ja juulis.
Tavaline niisketel või s<listeļ niitudel ja puisniituclel, rannaniitudel,
soistel kallastel, soodes. Levinud kogu territooriumil.
. Üldlevik. Euroopas levinud Lõuna-Euroopa mäestikest ja Kauļ<aasiast
põhjapolaarjooneni (Skandinaavias ka üle polaarjoone), Aasias Uraalist
j a Väike-Aasiast Ida-Siberini.

Ssp' incarnata
- tüiipalamliik on reeglina punaseõieline, seejuures
väga mitmesuguse värvivarjundiga; õied haļ<kavad avanema enne, kui õisik
lehtede vahelt välja sirgub;
var' įncarnata
tüüpteisend;
Ī' įncarnata
- tüüpvorm; Sage;
Ī. ochrantlta Landrv. Wilde orch. Eur. 556' t. 52 fig. 3: ļ977
- valgete
või kollakasvalgete õitega; esineb ļ<ohati, seejuures sagedamini vabariigi
läänepoolses oSaS;
var' Iatįssima (ZapaL) Hyl.Nord. kärlväxtfl.2 :227. |966 (orchis
įncarnata var.-latįssima Zapal. Fl. Gal. l906)
- tugev taim; lehed keskmiselt 3 cm laiad või laiemad; õisik väga tihe, suur, pikkade kandelehtedega: esineb harva;
ssp.ochroĮeuca (Boll) Hunt et Summerh. in Watsonia 6 (2) : 130. l965
(orchis įncarnata [!. oclroĮeuca Bo1| in Arch. Ver. Nat. Mecklenb. l4 : 307.
l860)
lehed hoiduvad vastu vart, suhteliselt lühikesed ja laiad; õied kollakasvalged, huule keskväli l<ollane; õisikus avanevad õied alles siis, kui
õisik u1atub üle lehtede; senini teada Saaremaalt ja Loode-Eestist.
on leitud hübriide liikidega D, baĮtįca, D. cruenta, D' Fuchsįį, D. ma'
cuįata ja D. RussoaiĮ.

* 2. Täpiline sõrmkäpp - Dactųlorhįza cruenta ' (O. tr. Muel1') 5o6,
Nom. nova gen. Dactylorhiza 4. 1962; Nelson, Monogr. Dactylorhiza 65.
D. įncarnata ssp. cruenta (o.tr.Muell.) P. D. Sell
1976,ssp. cruenta.
D. įncarnatayar' cruenta (o. F.Muell.)
in Watsonia 6 (5) :3|7' 1967.
-

I
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cruenįa (lad. k.)

_

veripunatre, nräärdunudpunane; õite värvuse järgi.

@
d

@2

b

c
'a

l90. joon. Täpiline sõrmkäpp (DactglorhĮza cruenta):

a ja

D

_

taime üldkuju, c
_ ļruul. (orig.) -

varre aļunrine-osa tupja lche, noore Ja vana juurentugulaga, d ja e

Hyl. Nord. kärlväxtfi. 2 :229,3B7. l966. - orchį's cruenta o. F. Muell. in
Fl. Dan. t5:4.l7B2; Klinge in Acta Horti Petrop. t7 (l) : l97. ļB9B; Nevski
in Fl. URSS 4 : 716. 1935; Jaudz. in Latv. fl. I : 436. 1953; Nekr. in O.n.
o' įncarnata ssp. cruent0 (o. F. Muell.)
IleuzHrp. o6n' l : 265. 1955 '
Asch. et Graebn. synops. 3 : 720. 1907; Suess. in Hegi, Iilustr. Fl. Mitt.o, įnca'rnatavar. cruenta (o. F.Muell.) Schmalh.
Eur. ed. 2.2 :45B.1939.
o. ĮatifoĮiay cruenla'Lindl. Gen.
Q.rr. Cp. u Ioxg. Pocc.2:45B. 1B97.
DactgĮorchis cruenta (o. F. Muelļ.) Verm.
a. Spec. orchid. pl. 260. lB35.
fIanl'laToKopeHHĮ'IK i<ponanltü.
Stud. Dactylorch. 66, l09, l2l ' |947.

-

(190. joon.)
9Į. Võrdlemisi Sarnane kahkjaspunase sõrmkäpaga, ainuit veidi väiksem ja saledam ning lehed, samuti alumisecl ļ<andelehed selgeli täpilised'
Kõrgus 15-30 (37) cm. Lehii (3) 4 või 5 (6), alumised ja keskmised (4)
6,5-l2 (l5) cm pikad ja l-1,B (2,'2) cm laiad, mõlenral pinnal punakaspruunide
täppide või ļaikudega; lehe tipu pool täpid sageli liitunud. Õisik
'(g,5)
4,5-7,5 cm pikk ja 2,2-3 cm läbimõõdus, väga tihe.'Kandelehed õite

pikkused või pikemad, alumistel õitel (|,7) 2-3 (3,5) cm pikad, täpilised,
į1emised sageli vio1etjad' Õied väikesed, iniensiivselt violetjas_purpurpunased tumedama purpurvioletse joonisega. Välimised perigooniiehed 6-8
(9) mm pikad jā 2,6-3,5 mm laiad, sisemised külgmised veidi väiksemad.
Huuļ 5-7 mm pikk ja 5-B mm lai, üldkujult ümarrombjas, l<umer, ebamääraselt hammastunud eesmise Servaga; huule tipp vähem või rohļ<em
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19t. joon. Täpilise. sõrmkäpa (DactgĮorhiza cruenta) leiukohad Eestis.
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esile ulatuv. Kannus 5$-7,5 mm pikk, jäme, kooniline, tömbi tipuga, violetj as.

Õitseb rirai lõpust juuli alguseni.
Kasvab vesistel või soistel niitudel ja puisniitudel, ranna- ja lamminiitudel. Ķohati, peamiselt Lääne_Eestis (l91. joon.).
Üldlevik. Subarktilisiel ja mõõdukalt jaheda kliimaga aladel Skandi_
naaviast Ida-Siberini. Osaareaal Alpides.
on leitud hübriide liikidega D. baļtįca, D. Fuchsįį, D' incarnata ja
D. Russoaįį.

#

3. Balti sõrmkäpp

I

baļtįca (lad. k.)

DactgĮorhįza baĮtįca 1 (Klinge) orlova in Koucn.
D. ĮatifoĮia ssp. baĮtica (Klinge) Soõ, Nom.
Q.rr.llcxoe. o6n.57.
nova gen. Dactylorhiza 5. -t962.
ssp. balti.ca (Klinge) Soõ
- D.tlmaįaĮis
in Ann. Univ. Sci. Budap. Sect. Bioļ.
: 68. 1969; Nelson, Monogr. Dactylorhiza 9l' l976. _ DactgĮorchis baĮtįca (Klinge) Verm. Stud. Dactylorch.
67. 1947.
orchįs baltįca (Klinge) Nevski in Fļ. URSS 4:712' lg35;
Jaudz. in Latv. Īl' l :434. 1953; Nekr. in o.rr. Jleuunrp. o6,rr. l :264. 1955;
Snarsk. in Liet. Īl. 2 : 622. L963.
ssp. baltica KĮinge in Acta
- o. ĮatifoĮia
Horti Petrop' 17 (1) : l70. lB98.
o.
ĮatifoĮia var. baĮtįca (Klinge)
Schlechter in Repert. spec. nov. regni -veget, Sonderbeih. A.t : 177.1g27.
o. latifoĮia auct.
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
52B. 1852; Led. Fl. Ross' 4 : 54. lB53.
- fla"Įl.raroKopeHHllK 6anrwircķutl'.
( 192. joon.)
E. Tairn 25-60 (75) cm kõrge, 3-5-lõhese juuremugulaga. Vars
sirgelt püsti, lehistunud, ülaosas sageli pisut violetjas, alusel kaks või kolm
labata lehetuppe, millest kõige ülemisel on mõnikord lühike laba. Lehed
üksteisest enam-vähem võrdsel kaugusel, lamedad, tugevalt laigulised; laigud enam-vähem ristkülikukujulised, lehe tipu pool mõnikord seest roheli_
sed. Alumised2-4lehte kõige suuremad, 7-l5 (22) cm pikad ja (l) l,52'5 (3,3) cm laiad, keskkohas ja alusel ühelaiused,3-5 cm pikkuse vart
ümbritseva tupega; paar kõige alumist lehte ümarterava tipuga, paar järgmist pikkamööda teravneva tipuga. Ülemisi |ehti 2-Ļ palju väiksemad,
püstised' 3-7 (ll) cm pikad ja 4-B mm laiad, teravatipulised, kõige ülemine või paar kõige ülemist kandelehtede taoļised. Õisik harilikult väga
tihe, kuni 40 õiega, lühiruljas,4-9 cm pikk ja 3--4 cm läbimõõdus, vesisel
kohaĪ kasvavatel eksemplaridel õisik hõredam ja pikem, kuni 13 cm pikk,
ka taim ise kõrgem. Õitsemise algul ulatuvad ülemised lehed õisikuni, hil_
jem pika varre korral enam ei ulatu. Kandelehed alumistel õitel õitest
pikemad, 2-3 cm pikad, kitsassüstjad, teravatipulised, keskmistel ja ülemistel õitel kuni õite pikkused. Õied roosakasvioletsed, välimistel perigoonilehtedel ja huulel väga selge purpurvioletse joonisega, lõhnata. Välimised
külgmised perigoonilehed kaldu, 7-t0 mm pikad ja 3,2-4 mm laiad, eba_
võrdselt kitsasmunajad, välimine keskmine õige veidi ļühem, nõgus; sisemised külgmised väiksemad, umbes 6 mm pikad ja 2-3 mm laiad, hoidu-

i970.

_ baļii,

Baltikumis kasvav
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l92. joon. Balti sõrrrkäpp (DactgĮorhiza baĮtĮca}: a * tairrre ülemine osa õįtsemise ajal,
b
tupjate lehtcde, noore ja vana juurelehicdega, c
- varre alushuul.
- varre keskmine osa nruguĮaga,
d, e ja f
(orig.)
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l93. joon. Balti sõrmkäpa (DactųĮorhtza baĮtica) leiukohad Eestis.

vad vastu väļļmist keskmist; kõik perigoonilehed tombiĻoltu iipuga. Huul
7-t0 mm pikk ja 7-l3 mm lai, selgelt kolmehõļmaline, lame või kergėlt
kumer; huuļe kes,kväli helevioletne, selge tume-purpurvioletse joonisega.
Külgmised hõlmad ļaiad, tömbitipulisēd, mõne ebaselge hambaga, külgedele suunatud, keskmine hõlm tunduvalt kitsam, munajaskolmnurkne,
ümara tipuga, külgmiste vahelt veidi väljaulatuv. Kannus sirge, sigimikust
lühem, 6-9 mm pikk, roosakasvioletne, peaaegu ruljas, pisut aheneva
ümara tipuga, kaldu alla suunatud.

į**įjĪlįmĪ:l*.",

eriti

ojade ja järvede kal'

lõgede,
"u,,o.,,
harva (l93' joon.).
Võrdlemisi
rannaniitudel.
ka
aļadel,
daäärsetel
Valgevenes, PihkBalti
liiduvabariikides,
Üldlevik.,Nõukogude Liidus
ja
Kaluuga oblasti
va ja Smolenski oblastis, Brjanski oblasti põhjaosas
edelaosas (CxnopUon, l96l). Leningradi oblastist on teada Luuga rajoonist, Novgorodi obļastis esineb harva. Tõenäoliselt esineb ka Kaļinini ob_

lasti läänepoolsetes rajoonides. Soomes ja Skandinaavia poolsaarel puudub.
on leitud hübriide liikidega D. cruenta, D. Fuchsįį, D' įncarnata ja

D. macuĮaįa.

DactļĮorhįza X Rutheį r 1M. Schulze) 5o6,
4. Ruthe sõrmkäpp
Nom. nova gen. Dactylorhiza 6. 1962. - orchįs Rutheį M. Schulze in
Deutsche Bot. Monaisschr. l5:237.1897; Suess. in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._

*
I

Selle liigi leidja Johann Gustav Rudolf Ruthe (1823-1905) auks antud nimi.
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l94. joon. Ruihe sõrrrrkäpp (DacĮglorhiza 'Ruthei\: a - iaime üldkuju, b
vaatės, c _'õis külgvaates, d, e ja | _ huul. (Orig.)

*

6is eest'

Ėur. eci. 2. 2 : 463. 1939.

S.Sp. Rutheį (M. Schulze) Asch.
- o. macuĮata
et Graebn. Synops. 3:749. 1907'
f]all.laroķopeFIHHK Pyre. (l94. joon.)
9Į. Kesl<miselt 30 cm kõrge. Juuremggul
veidi lapil<, kolme- või rreljalõhene. Vars tugev, üleni kollakasroheline, alusel kahe või kolme labata
tupega' Lehti neli või viis, kollakasrohelisecl, laikudeta (mõnel äraõitsenud
eksernplaril võib iäheldada ebaselgelt 1aigulisi lehti), hoiduvad püstiselt
kalcļu, ulatuvad õisil<upiirl<onda või isegi üle õisil<u. Kesknrised lehecį on
kõige pikemad, 1l-l6 cm pikad ja l,5-2,3 cm laiad, aluselt ja keskelt
ühelaiused, sügaval asetseva keskl'ooga ja 1ühikeselt teravneva tanuja
tipuga. I(õige ülerrrine leht on ļ<andeļehe taoline. Õįsik 3,5-6 crn pikl< ja
3-3,5 cm läbirnõõdus, liesļ<mise tihedusega, silmapaistvaļt pikkade roheliste kandelehtedega. Alun-riste õite kandelehed 3-4 cm pikad ja kuni 5 mm
1aiad, mõnikord ülespoole kõverdunud, sujuvalt teravneva tipuga. Õied suhteļiselt suured, hele-roosakaslilļad. Väļimised perigoonilehed unrbes l cm
pikkused, sisemised pisut lühemad. Huul umbes l cm pikkune ja l,l cm
laiune, l<olmehõlmaline, kergelt kumer, roosakaslilla, alusel kahvatulilļaks
üleminev; heledamal keskväljal vähemärgatavad väikesed violetsed iäpid;
külgmiste hõlmade Servas selged ebakorrapärased hambad; keskmine hõlrn
ulatub külgmiste vahelt välja. I(annus 6-7 mm pikkune, ruljas, veidi aheneva tip.uga, kaldu allapoole suunatud.
Õitseb juuni lõpul
Seni teada ühelt leiukohalt Lääne-Eestist'(l95' joon.), kus kasvab
niiskel rannaniidul salu-lehtmetsa servas. Püsiv kogrrmik praegu umbes
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l95. joon. Ruthe sõrmkäpa (DactgĮorhīza Ruthei) leiukoht
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Eestis.
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paarikümnest õitsevast eksemplarist. Samast kohast kogutud esmakordselį
1952. a., ļ<uid määramisel eksitud.
Üldlevik vajab.veel selgiiamist. Põhiline ļevila hõlmab Saksa DV kirdeja Poola RV loodeosa.
Hübriidse päritoluga liik, komponentideks arvatakse olevat D. įncar'
nata ja D. maciĮata. Ūldkujult meeįutab D' įncarnata't. Õied on aga palju
suuremad ja eemalt vaadaįes üsna ühevärvilised hele-roosakasliilad; väikesed täpid huuļel (ka välimistel perigoonilehtedel) on märgatavad ainult
lähedalt vaadaįcs.
2' seļ<tsioon Mucutatae (Parl.) Smolj. in Fļ. Eur. URSS 2:54' l976. -orchįs'ķ"ķį'* Macuįqtae Pafl. Fl. ltal. 3 : 5t6. lB5B.
- Juuremugulad sügavalt kahe- kuni neljahõlmalised. Vars püstine, pole õõnes ega jämenenud.

Huul sügavalt kolmehõlmaline, arvukate violetsete täppidega, nris sageli
lühikesteks kriipsukesieks ühinevad. Õied helevioietsed kuni .roosakaslillad.

+

DactgĮorhiza Fuchsįį ' (Druce) 5o6, Nom.
D. macuĮata ssp. Fuchsįį (Druce) Hyl.
nova gen. Dactylorhiza
Nord. kärlväxtfļ. 2 : 23B, 3B7. l966; Neison, Monogr. Dactylorhiza 100.
Isies 4 : l05.
1976'
- orchįs Fuchsįį Druce in Rep. Bot. Exch. Club Brit.
l9l4; Nevski in Fl. URSS 4 :704.1935; Bordz. in @,r. yPCP 3 : 391. 1950;
Nekr. in@n. Jlegngrp. o6"lr. l:264.l955; Snar'sk. in Liet. ĪL.2:620.l963.
O. maculata L. Sp. P|.942. 1753, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl.527.lB52, p. p.; Led. Fl. Ross.4:58. 1853, p. p.; Schmalh.
Q.rr. Cp. n IOxu. Pocc.2 :457.1897, p. p.; Suess. in Hegi, Illustr'. Fl. Mitt.Dac'
Eur. ed. 2.2:460.1939, p. p.; Jaudz. in Latv. fl. 1 : 433. 1953, p. p.
t947.
I47.
tųĮorchis Fuchsįį (Druce) Verm. Sįud. Dactylorch. 69, !42,
fla.nlųaro'ķopeHHĮzK Qyr<ca. ( l96. joon.)
9Į. Taim nõtke, 30-60 (75) cm kõrgune. Juuremugul kahe- kuni neljahõlmaline, lamedavõitu. Vars peenike, lehistunud; üļaosas veidi liļļakas,
alusel kolme pruunika tupega. Lehed lamedad, pealt tuhmrohelised suuremate pruunikate täppide ja laikudega või ilma nendeta, alt hailikasroheļįsed. Alumisi lehti üks kuni kolm, harilikuļt kaks, laiuvad, äraspidi-muna'
jassüstjad kuni -kitsasmunajad, harva süstjacl, 7-l2 (l7) cm pikad ja
(l) 2-.4 (4,6) cm laiad, alusel ahenevad ja pika tupega, laia ümara või
lühikeselt teravneva tipuga. Keskmisi varrelehti enamasti kaks, püstiselt
kal'du, enam-vähem süstjad, (5) 7-lt (t7) cnr pikad ja (0'6) t-2 (2,7\ cm
laiad, alusel veidi ahenevad ja lühikese tupega, tipul teravnevad. Varre ülemises osas paiknevad lehed väikesed, kandelehtede taolised; neid on harilikult kolm, mõnikord vähem või rohkem. Õisik (4) 5-l0 (14) cm pikk ja
(2) 2,7-3,5 cm läbimõõdus, ruljas, noorelt püramiidjas, paljuõieline, kesk'
mise tihedusega või üsna tihe. I(andelehed alumistel õitel (l) 1,3-2
(2,5) cm pikad, harilikult umbes õite pikkused, mõnikord pikemad, ülemistel õitest lühemad, 1ineaalsüstjad, teravatipulised, sageli veidi lillakad.
oied roosakasvioletjad või sirelilillad. Välimised külgmised perigoonilehed
5. vööthuul-sõrmkäpp

B. l962.

lTübingeni botaaniku Leonhard Fuchsi (l501-l566) auks antud
3BB
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196. joon. Vööthuuļ-sõrrnkäpp (DacĮųĮorhįza Fucļlsii):

algul, D

-

taimę aļuņine osa, c

=--

õiqįk,

7-g,5 mm pikad ja 2,4-3 (3'7) mnr laiad, munajassüstjad violetseie täppĘ

dega, keskmine peaaegu külgmisie pikkune. Sisemised külgmised perigoo_
niļehed väiksemad, vaheliti asetunud tanuja tipuga. Huul koļrnandiku kuni
poole ulatuses kolnreks hõlmaļ<s lõhestunud, 7-l l mrn pikk ja l0-l2 mm

ļai, lame või kergeli

l<Į]mer, selge purpurvioIetse joonisega; täpid sageli
vöötideks kokku sulanud. Huule külgmised hõlnrad rombjad, välisserval
lranrnrastunud, ļ<eskmine hõlm enamasti kitsas-kolrhnurkne, kiįsa ümara
tipuga' ulatub külgmiste vahelt rohļ<em või vähem välja. Kannus ruljas,
tömbi tipuga, (5,5) 6,5-B mm pikk, tipuosas roosakaslilla, kaldu allapoole
suunatud. Kupar 1,l-1,3 cm pikk ja umbes 4 mm lai, püstiselt kaldu.
Õitseb juunis ja juu1is; alustab õitsemist umbes paar nädalat varenr
kui D. macuĮ.ata'
I(asvab nii kuivemates kui ka soostuvates segametsades, metsaservadel, puisniitudel' põõsastikes, võsastikes, harvemini soodes. Kogu territooriumil üsna tavaline, sagedam Lääne-Eestis.
. Üldlevik. Atļantilisest Euroopast Ida-Siberini; Aasias ainult keskmis_
tel laiuskraadidel, Euroopas ulaiub põhja suunas polaarjooneni.

Teisend id:

var. Fuchsii
- huuļe keskmine hõlm kitsam kui külgmised; tavaline;
var. Meųeri (Reichenb. fil.) 5o6' Nom. nova gen. Dactylcjrhiza B. l962
(orchis maculata 3. Meųeri Reichenb. fil. Ic. Fl' Germ. et Helv. |3 : 67.
lB5l)
- huule hõlmad enam-vähem ühelaiused; kohati.
on leitud hübriide liikidega D' baltįca, D. cruenta, D' įncarnata, D. mqculata ja D. Rttssoaii ning Gųmnadenia conopsea.

# 6. Kuradi-sõrmkäpp - DactųĮorhįza maculata| (L.) Soõ, Nom. nova
gen. Dacty\orhiza 7. |962.
- D. macuĮata ssp. erįcetorum (Linion) Hunt
et Summerh. in Watsonia 6 (2) : 132. 1965; Nelson, Monogr. Dactylorhiza
10l. 1976.
- orchįs macuįata L. Sp. P|.942. 1753, s. str.; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.527. 1852, s. str.; Led. Fl. Ross.
4:58. lB53, s. str.; Schmalh. o;r. Cp. u Īoxrr. Pocc.2:45B. lB97, s. str.;
Nevski in Fl. URSS 4:703. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed.2..2 :460. 1939, s. str.; Bordz. in O;r. yPCP 3 : 390. 1950; Jaudz. in
Latv.'f1. I : 433. 1953, s. str.; Nekr: in O;r. JleHraurp. o6r. I : 263. 1955;
Snarsk. in Liet. fl. 2 : 619. l963. _ o. macuįata SSp. erįcetorum Linton, Fl.
Bourn.20B. 1900.
ssp. maculata (L.) Klinge in Acta Horti
- o' basįĮlca
Petrop. l7 (l) : l92. lB9B.
DaciųĮorc|tįs macuĮata (L.) Verm. Stud. Dactylorch.68, l30. Ig47.
lla.lņųaroNopeHuuK ngtgxcrstü. (l97. joon.)
9ļ. Üsna sarnane eelmise liigiga. Erinevused avaļduvad õite juures.
Õied helelįllad purpurvioletsete täppidega, mis mõnikord on lühikesteks
kriipsukesteks ühinenud. Õisiļ< võrdlemisi tihe, munajasruljas või ruljas,
kuni l3 cm pikkune, noorelt püramiidjas. Kandelehed alumistel õitel umbes
õite pikkused, ülemistel lühemad. Välimised külgmised perigoonilehed 7_
I
390

macuĮata (lad. k.)

_

täpiline; tumedätäpiļisie lehtede järgi.
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l97. joon.. Kuradi-sõrmkäPp (DgctaĮorhįza macuĮata): a
alumine osa, c_õįsik, d
algul, ü

-taime

osa õitsemise

- taime-ülemine
lae_ huül. (orig.)

l0,5 mm pikad ja 2,5-3,2 mm laiad, keskmine õige pisut lühem, täpilised;
sisemised külgmised välimisest keskmisest veidi lühemad. Huul üldkujult
ümarneėrjas, kuni kolmandiku ulatüses ļ<olmeks hõlmaks lõhestunud, 7*
1l mm pikk ja ļ0-l4 mm lai, kumer. Külgmised hõlmad"välisküljel ümardunud ja hammastega, keskmine hõlm väike, kolmnurkjas, külgmiste vahelt
ainult pisut või üldse mitte välja ulatuv, Kannus 7-l0 mm pikk, sirge, ruljas, tipu pooĮ roosakaslilla, kaldu alla suunatud. Kupar püstine, kuni l,5 cm
pikkune.
Õitseb juuni teisest poolest juuli lõpuni.
Kasvukohaks on niisked või soised niidud ja puisniidud, luhaniidud,
sood, sooservad, nõmmed ja rabamännikud. Võrdlemisi sage kogu territooriumil.
Üldlevik. Euroopas atlantilistel, kesk_ ja põhjapoolsetel aļadeļ, Skan_
dinaavias ulatub üle põhjapolaarjoone, esineb ka Alpides. Sageli on levik
esitatud koos eelmise liigi levikuga, seepärasi tuleb areaal, eriti Aasia osas,
veel täpsemalt selgitadą.
Rabast Loode-Eestis on kogutud kitsassüstjate alumiste lehtedega isendeid, mis mõneti meenutavad alamliiki D. macuįata SSp. eįodes (Griseb.)
Soõ, Nom. nova gen. Dactylorhiz a 7. |962 (orchis eĮodes Griseb. Über d.
Bild. d. Torfes 25. ls46)
- kasva,sid koos.Trįchophorum. caespitosum'i,
CaĮįuna auĮgaris'e ia Mgrica gaĮe'gā'
on leiiud hübriide liikidega D. bqļtįca, D. Fuchsįį, D. incarnata ja
D' Russoaįį.

3. sektsioon AngustifoĮiae (Yerm.) Smolj. in Fl. Eur. URSS 2 : 56.
l976.
Macuįatae subsect. Angustifoliae Verm. Stud.
- Dactglorchls sect.Juuremugulad
Dactylorch. 66. 1947.
enamasti kaheks jagunenud, pikkade hõlmadega. Vars peenil<e, sageli kõverdunud. Huul kolmehõlmaline,
tumedama joonisega. Õied violetjas-purpurpunased.

*

7. Russowi sõrrnkäpp

Russquįį (Kļinge) Holub in
-D. Dactųįorhįza
Traunsteįnerį ssp. Rzssoroji. (Ķlinge) Soõ,
1

Preslia 36 (3) :253. l964'
Nom. nova gen. Dactylorhiza 6. 1962; Nelson, Monogr. Dactylorhiza 94.
orcllįs Russoaįį (Klinge) Soer. <Dn. Mocķ. ry6. l : 256. 1906.
1976.
o. Traunsteineri ssp. Russouįį (Klinge) Hegi, Illusir. Fl. Mitt.-Eur. 2 : 460.
p.;
1909.
- o. Traansteįnerį auct. - Nevski in Fl. URSS 4 :7ll. 1935' p.
J4udz. in Latv. fl. I : 435. 1953; Nekr. in <D.n. J[euuurp. o6;r. t :264. 1955;
Snarsk. in Liet. Īl.2 : 624. l963.
o. angustifoĮia ssp. Russoaiį (Klinge)
(l)
: l77. lB9B. - o. aņgustifoĮįa var.
Klinge in Actd Horti Petrop. 17
Russoaįį Klinge, Revis. o. cordig. u. o. angustif. 84. 1893 et in Arch'
Naturk. Liv-, Est- u. Curl. II, l0 (3) :340. l893.
Russoaįį
- DactgĮorchįs
(Klinge) Ā. et D' Löve in Bot. Not. t14 (1) :38. l96l.
flanlųatoxopeHHl.rx
Pyccona. (198. joon.)
9ļ' Enamasti kahelõhese juuremugul aga (|7) 25-35 (50) cm kõrgune

l

Tartus töötanud botaanikaprolessori Ędņųnd August Friędrich ņussowi

1897) auks antud nimi.
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l9B. joon. Russowi sõrmkäpp (DactgĮorhiza Russoaii): a ja b

e

-

huul. (Orig.)

_

taime üldkuju, c, d la

taim. Vars püstine või nõtke ja veidļ kõverdunud, alusel kolme labata tu_
pega, ülaosas violetjas. Varrelehti kolm võį neli,'varrel enam-vähem ühtla_
selt jaotunud, lineaalsed või lineaalsüstjad, suuremate pruunikate iäppi_
dega tuhmrohelisel pinnal, mis harvemini on epaselged või puuduvad;
sageli kõik või ainult alumised iehed l<aarjad, harva kõik sirged ja püsti_
seļt kaļdu. Alumised ja keskmised lehed (5)'7,5_12 (l5) cm pikad ja (a)
6-l0 (l2) mm ļaiad, keskkohas või üIalpool keskkohta kõige laiemad, üsna
lamedad kuni sügavalt renjad, ahenenud ümara või veidi tanuja tipuga;
ülemine leht lühem, sageli kõrglehe taoline, peaaegu või üldse mitte õisiku
aluseni ulatuv. Õisik (2) 4-6 (B) cm pikk ja, (2) ' 2,5-3,5 (a) cm läbimõõdus, keskmiselt tihe.'Õied suhtelišelt suured, enamasti intensiivselt viol'etsed, hästi silmapaistvad, lõhnatud. Kandelehed tavaliselt õitest lühemad,
ainult kõige alumistel õitel võivad olla õite pikkused või veidi pikemad,
seejuures l,5-2,5 cm pikad, violetjad või rohekasvioletjad. Välimised külgmised perigoonilehed (7) B-10 (11) mm pikkused ja 2,5-3,5 (4) mm laiused, kergelt tanuja tipuga; keskmine pisut lühem. Sisemised külgmised
perigoonilehed välimistest külgmistest veidi lühemad, selgelt tanuja tipuga.
Huul üldkujult peaaegu ümar, 7-l0 mm pikk ja 7-l2 inm lai, keskkohas
kõige laiem, madalalt kolmehõlmaline väikese kesĘmise hõlmaga, tumepurpurvioletse joonisega; külgmised hõlmad kergelt allapoole paindunud,
peaaegu terve servaga või mõne väikese hambaga. Kannus avar, kotjas,
ümara ahenenud tipuga,7-9 (l0) mm pikk, violetne, kaldu alla suunatud.
Vili umbes
.T pikk ja 4 mm lai.
ļ,2
Oitseb juunis ja juulis.
Soistel nįitudel ja puisniiĮudel, soodes, eriti allikasoodes, soisiel jõeja järvekallastel. Hajusalt kogu'terriiooriumil,'lainult Kesk-Eestis harva
(199. joon.)
Üldlevik. Saksa DV ja Poola RV põhjaosast ning Rootsist üle Soome
ja Nõukoguāe Liidu Euņoopa-osa põhja- ja keskrajoonide Uraalideni. Levik
vajab täpsemat uurimist.
.
:

D. Russoaii on väga uu.i...uu. J. Klinge Į on kirjeldanud selle liigi
piires 20 teisendit, 35 vormi ja lB alamvormi, paljud neist meie territooriumilt. Hübridiseerumine olevat selle liigi puhul nii ulatus,lik, et polevat või_
malik leida isegi puhast tüüpteisendit; kõige enam vąsįavat tüüpteisendile
o r chįs Russoaįį. v ar. pat ula. Y aatamata olemasoļeva,herbaarmaterj ali hoo' likale 'läbitöötamisele ei õnnestunud paljusid Klinge poolt möödunud sa_
jandi lõpul esitatud liigisiseseid taļ<soneid kindlalt määrata või olemasolevaid määranguid kinnitada. Teistest selgemini saaks eristada teisendeid,
mida Klinge kirjeldas nimede a|l orchįs Russoaįį'var. recuraa (tugevalt
kõverdunud ja tagasipaindunud kitsastę. kokkuvolditud lehtedega nõtked
taimed) ja var. eĮongata (suhteliselt kõrgekasvuļised taimed pikkade kitsaste veidi kaardunud lehtedega, millest kak-s alumist asetsevad varrel
kõrgemal, peaaegu keskkohas).
'

Klinge, J. Die homo- und polyphyletischen Formenkreise der Dactylorchis-Arten.

In: Acta Horti Peiropolitani, 1899, Vol. XVII, Fasc. II, N.
394
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199. joorl. Russowi sõrnrkäpa (DactgĮorhiza

at
at

t. o

a
a

o\

į

aa
a
a

o
a

Russoaii) ļeiukolrad Eestis.

Probļecme on tekitanud ļ<üsimus D' 'I'raunsteįnerį (Sąut.) Soõ esinemiscst Eestis. Klinge väidab, et Ida_Baļtikumis esineb ainult D. Russoaii.
Enamilrus meie taimemäärajates aga tuuakse ära ainult D. Traunsteįnerį.
Vaļclav osa meie materjalist on nõtked taimed kitsaste renjaie enam-vähem
kaarjate lehtedega ja suhteliselt suurte tumelillade õitega lühikeses laias
õisil<us. Kuid esineb ka tugevamaid ta'imi, sirgeid lēhti, pikemaid ja veidi
kitsamaid õisikuid rohkemate pisut väiksemate õitega. Õite värvus varieerub tumelillast liļlakaspunaseni.
on leitud hübriide liikidega D. cruenta, D. Fuchsiii D. incarnata ja
D. macuįata ning Gųmnadenia conopsea

.

Perekonna DactųĮorhiza lrübriidid.

D. baltįca \ D. Fucltsįį.
- Alunrised lehed üleni enam_vähem üheļaiused (D. baļtįca t'unnus), alt haļliļ<asrohelised (D. FucltsĮi tunnus). Üļemiste
lehtede poolest satnaneb D' Fuchsįį'ga. Õisik võr'dlemisi tihe; õied roosaltasvioļetsed, üsna selge mustriga. Huul mõlema liigi vahepealne. Võrdļemisi harva.
D. baĮtįca X D. cruenta.
- Ilaabituselt sarnaneb D. baļtįca'ga, kuid
lehed on ļ<a alumiselt pinnalt iäpilised nagu D. cruenta'|. Õied D. baltįca
õite sarnased, ainult väiksemad.'Väga harva; seni teada Saar'emaaļt
ja
D. baltįca \ D. incarnata.
- Lehtede õite poolest mõlema liigi
vahepealsete tunnustega. Kogutud möödunud sajandil Loode-Eestisi ja
Saarcma alt.
395

\

Lehtede poolest D. baįtįca moodi, kuid
D. maculata.
lehtede hallikasroheline aļumine pind vihjab hübriidsele päritolule. Õite
juures on enam märgata D. maculata jooni: huule keskmine hõlm ļ<olm_
nurkne, terava tipuga, külgmised hõlmad mõne ebaselge hambaga. Harva;
*n"

D. bqĮtį'ca
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lehtede aļumisel pinnal a|atĪ D. cruenta'Ie kui komponendile. Väga harva;
seni teada Abrukalt.
Lehtede ülemine pind täpiline, alumisel
D. cruenta )( D. incarnata.
pinnal pruune täppe ainult lehe tipuosas. Õite kandelehed täppideta. Harva.
Ūldkujult meenutab rohkem D. RussoD.'cruenta X D. Rzssouį.į.
aįį't.Lehed pikad ja kitsad või lühernad ja alusel pisut laienevad, kuid nii
pealt kui alt täpiļised; ka kandelehiedel on täppe. Õisik lühike, õied inten_
siivselt violetsed, väiksemad kui D. Russoaįį'|. Harva.
Lehtede poolesi meenutab enam D. įn'
D. Fuchsįį \ D' incarnata.
carnata'!; mõnikord 1ehti rohkem (kuni 7), siis paar ülemist kõrglehtede
taolised. Huul üldkujuli D. Fuchsįį huule sarnane, kuid õied väiksemad ja
ifitensiivsemaļt värvunud; õisik väga tihe. Harva; koguiud Saaremaalt ja
Lääne-Eesti mandriosast.
D' Fuchsįį )( D. maculata. - Huule lõhestun-riselt ja kujuli mõlema
liigi vahepealseįe tunnustega. Võrdlemisi harva.
D. Fuchsįį X D. Rzssoaįį.. _ Lehtede ja huule poolest mõlema liigi
vahepealsete tunnustega. Hatva; kogtriud Põhja- ja Lääne-Eestist.
D. įncarnata X D. macuĮata. - Kogutud möödunucl sajandiļ Keila
juurest.
Lehed kitsamad kui D. incarnata\ ja
D. įncarnata x D. Russoaįį.
võivad oļļa ļaigulised. Õied väiksemad kui D. Russoaįį'l. Võrdleirrisi harva.
Lehtede poolest sarnaneb enam D. RasD. macuĮatax D. Russoaįį.
soaii,ga, õite poolest aga enam D' macuįata'ga. Võrdlemisi harva.
14. perekond koerakäpp

-

Anacamptisl Rich

orchid- Eur. Annot. 33. lB17 et in jWėm. Mus

Hist. Nat. (Paris)

4:17.

1BtB.

Mitmeaastased munaja või ovaalse juuremugu1aga taimed. Vars ļelristunud; ļehed lineaalsüstjad, 1aikudeta. Õisik lühike, kooniline, tihe. oied
raotud, kilejate kandelehtedega. Vä1imised külgmised perigooniiehed laiuvad, keskmine hoidub sisemiste külgmistega kokku. Huul sügavalt kolmehõlmaline, alusel serviti kal<s väiļ<est piklikku plaati. Kannus pikk, niitjas,
sirge. Günosteemium lühike, sirge. Tolmuierade tetraadid polliiniumides
üksteļsega elastselt seostunud. Sigimik keerdunud.
Monotüüpne perekond.

l Kreekakeelsest sõnast anailarupto
plaadi järgi huule alusęl.
396
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arvatavasti kahe servitį
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200, joon. Püramiidjas koerakäpp (Anacamptis pgramĮdaĮis\: a
üldkuju; ü
- taime
huul; lrarilik muguljuur (Herminium nnnorchis): c - taime üldkuju,
d - huul, e
viljakobar. (Orig.)

*
-

Püramiidjas koerakäpp
Anacamptis pųramįdalįs t 1L.) Rich.
orchid. Eur. Annot.33. lsl7 et in Mėnr. Mus. Hist. Nat. (Paris) 4: 17.
lBlB; Wied. et.Web. Beschr. phan. Gew. Esih-, Liv- u. Curl.529. lB52; Led.
Fl. Ross.4 :64. lB53; Nevski'in Fl. URSS 4 :718. 1935; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 433. 1939; Bordz: in l.n. yPCP 3 : 399...
l950.
L. Sp. Pl.940. l753; Schmalh. @.n. Cp. u lox<ir.
- orchįs pgramidali.s
Aceras pgramidaĮis (L.) Reichenb. fil. Ic. Fl. Germ.
Pocc. 2 : 45B. 1B97.
et Helv. 13:6. lB51; Kļinge, Fl. Est-1Liv- u. Curl. l58. lBB2.
-AIlaķarrņrrrltc
nIrpaMI.rĀaJIlHuii. (200. joon., a, b)
' 9ļ. Ümarmunajate juuremugulatega (l6) 20-40 (50) cm kõrgune
paljas įaim' Vars püstine, üsna peenike, alusel enamasti kahe pruunika
tupeģa, üleni ļehistunud. Varre alumises osas kaks kuni neli suurenrat
lehte, lineaalsüstjad, (3,5) 6-l2 cm pikad ja.6-ll mm laiad, alusel tupjad, tipr-rl teravad, heledamalt rohelised, püstiseli kaldu. Nendesi kõrgeüal veel paai väiksernat püstist lehte, mis tupjalt vart ümbritsevad; kõige
ülemised lehed kõ'rglehtede taolised. Enne õitsemist meenutab Gųmnadenia
conopsea'd. Õisil< väga tihe, õitsemise algul püramiidjas (õigemini koonusjas), hiljem munajas, (2) 2,5-6 (s) cm pikk ja 2-3,5 cm läbimõõdus.
Kandelehed õitest ļühemad, alumistel õitel 7-l0 (l3) mm pikad, liitsad,
teritunud tipuga. Õied suhteliselt väikesed, lõhnavad, roosakas_ või pur_
purpunased, õitsemise lõpul muutuvad kahvatumaks. Välimised külgmised
perigoonilehed külgedele ja üles suunatud, munajassüstjad, ter-ava tipuga,
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20l. joon. Ęüramiidja
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pgramidaĮĮs (lad.

l<oerakäpa (Anacamptis pgramidaĮis) leiukohad Eestis.

k.) * püramiidjas; õis,ku kuju järgi.

'ja
4-515 mm pikad
l,?-2,5 mm laiad. Väiimine keskmine ja sisemised
külgmised p"erigoonilehed on veidi lühemad ja hoiduvad kokku. Huul 57 mm pikk ja 7-|0,5 mm lai, kolmehõlmaline, alusel kiilukujuline; keskmine hõlm ümara kuni kergelt pügaldunud tipuga, veidi kitsam kui tömbid
-küIgmised hõlmad. Huule alusel peamisel pinnal korvüti
kaļ<s serviti aset_
sevat plaati. Ķannus sigimikust pikem, B-l2 (l4) rrrm pikk, peenike, Sirge,
l<aldLr allapoole suunatud. Vili kunį l,3 cm pikk ja kuni 5 mm lai.
. Õitsėb juulis' kuid mitte igal aastal.
Lubjalembene haruldane liik. Senį teada Saaremaalt ja Iähedastelt
saartelt ning'Noarootsist (20l. joän.), kus kasvab puisniitudel ja ranna_
niitudel, hõredates metsades või metsalagendikel, Sõrves ka maantee ääres

\

maantee kaitseribal.
Üldlevik. Nõu'kogude Liidus Euroopa-osa lääne- ja edelarajoonides
ning Kaukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu atlantilises, Kesk:l Lõunaja Ida-Euroopas, Vahemere saartel, Väike-Aasias,' Süürias, Iraanis (põhja_
osas), Põhja-Aafrikas. Eestis on koerakäpp oma areaali põhjapiiril._tųeite
1ähimad leiukohad asuvad Ölandi ja Gotlandi saarel; Skandįnaavia mandribsas liik puudub.
15. perekond muguljuut

-

Hermįnįumt Guet!

Hist. Acad. Sci. Paris '1750, įlrėm. 374,

1754'

Mitmeaastased ümara juuremugulaga väheldased taimed; noored mu_
gulad arenevad maa-aluste võsundite tipus. Lehti enamasti kaks, süstjad,
paiknevad varre alumises osas. Õisik kitsas,'tihe; õied väikesed, .kollakasroheļised, peaaegu raotud, kandelehtedega. Ķõik perigoonilehed hoiduvad
kergelt kokl<u, nįi et õis on üldkujult kellukjas; sisemised külgmised on
väļimistest pikemad. Huul kolmehõlmaline, keskmine hõlm külgmistest
palju pikem. Kannus puudub, huule aluseĪ ainult väike'šüvend. Günostee_
mium'lühike. Polliiniurnid väga lühikese varrekesega; tolmuterade tetraa_
did üksieisega elastselt segstunud. Sigimik keerdunud ja,tipul kergelt
kõverdunud

Perekonnas eristatakse kuni 30 liiki, mis on levinud Euroopas, paraskliima-aladel Aasias ja troopilises Ķagu_Aasias.

Harilik muguljuur
Hermįnįum monorchįs, (L.) 'R, Brown in
Ait. Hort. Kew. ed.2..5: l9l. lBl3; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. 53l . tB52; Led' Fl. Ross. 4 : 73. |853; Schmalh. o.rr. Cp. u
IOxn. Pocc. 2 : 460. 1897; Nevski in Fl. URSS 4 :643. 1935; Suess. in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 2 : 479.l939; Bordz. in @.rr. yPCP 3 : 355. 195į;
Jaudz. in Latv. Ī1. | : 420. 1953; Nekr. in @.ņ. Jleuuurp. o6n. l : 259. 1955;
g47.
Snarsk. in Liet. tl.2 :59B. 1963.
- ophrųs monoichįs L. Sp. P\.

* l.

t

Kreekakeelsest sõnast hermįs
õisikutelje järgi.
-.iugi, tugisammas; sambataolise
Kreekakeelsetest sõnadest trįonos _ üks, üksik, orchįs
munand; taimel on õįtsemisajal ainulį üks juuremugul.

2
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(L.) All. Fl. Pedem.2 : 148.

orchįs monorchįs
K. Eichw. Eesti taimed 3, n"
l75g'

146. 1938.

-

1785.

_

Ėxs.:'

Bponunx o4nox.ny6uenltir.

c, d, e)
9ļ. Taime kõrgus (5) l0-25 (32) cm. Juuremugul väike, kerajas, mõne
lisajuurega. Pärast õitsemist areneb kõige alumise pruunika lehetupe kaenlasitiks või kaks võsundit, mille tipus tekib uus mugul. Vars ruljas, kahvaturoheline, alusel kahe pruunika tupega, paljas nagu teisedki taimeosad.
Arenenud varrelehti enamasti kaks (mõnikord kolm), paiknevad varre alu(0'6; 0'B-1'5
mises osas peaaegu- vastakult, (2) 4-7 (10) cm pikad ja
(2) cm ļaiaā, süstjad, kollakasrohelised, pealmiselt pinnalt veidi ļäikivad,
notgatt renjad, alįmine leht tömbima tipuga kui teised. Varrel ülalpool
u..i l või 2 (3) väikest teravatipulist ļehte. oisik (1,5) 2,5-l0 (l4) cm
pikk ja kuni t cm läbimõõdus, allpool hõredavõitu, ülalpool väga tihe,
ļug"ti peaaegu ühekülgne. Õied väikesed, kellukjad, longus, rohekaskolla'
..ā, lõĖnruaā. Kandeleįed 1ineaalsüstjad, alumistel õitel 2,5_3,6 (4,5) mm
pikad, umbes sigimiku'pikkused, ülemistel lühemad. Välimised perigooni_
kesk_
iehed 2-3 ,.,* p1kud 1ab,9-l,5 mm laiad, külgmised kitsasmunajad,
mm
3-4
mine pisut laiem, munajas. Sisemised külgmised perigoonilehed
piķua, kitsad, aļusel ļaienenud või ebaselgete külgmiste hõlmadega, kergelt
Ļa1irpool" .paindunud iipuga. Huul rbhękas, sisemiste ņerigoonilehiede
pikĻuĻe, oaĮ;att ķotmeķdtmįļine, hõlmade'kohalt umbes 2 mm lai, alusel
väike süvend; keskmine hõlm pikk, kitsas, selle tipp kergelt väljapoole
mm
paindunud. Viljad peaaegu püstised, pisut kandiliselt ovaalsed, 4-6
jäänustega.
įitua 1u 2,5-4 mm laiad, kaua säiļivate perigooni
(200. joon.,

:

\

D
I

.{

D

o

ī*
t

I

I

I

I

't

į

I

į

į
I
I

't

į

!
I

I
I
I

0

o
Ot

'.'ļ

į

,

.Į;'
a
a
a

oo nif'
I

'*-J

202. joon. Hariliku .muguljuure (HermĮnium monorchis) ļeiukohad Eestis.
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Õitseb juunis ja juulis, viIjad vaImivad alates juuli lõpust. .
I(asvab niisketclja soistel niitudeļ, raņnaniitudel ja -kadastikes, alļikasoodes mätastel. Võrdlemisi tavalinc ļäänesaartel ja mandri lääne_ ning
loodeosas; harya sisemaal, peamiselt Tartu ja Võrtsjärve vahel ning KaguEestis (202. joon.) ; Įubjalernbene.
Üldlevik. Liigi areaal on Euraasias, l<eskmistel laiuskraadidel Atlandi
ookeanist Vaikse ookeanini; lõuna pool esineb ainuļt mäestikes.
Eestis asub liik oma areaali põhjapiiril: Ainult Skandinaavia poolsaa:
rel ulatub ta põhja Suunas pisut kaugemale. Soomes aga on haruļdane.
4. triibus MaĮaxideae Lindl. orchid. scel. 7, 17. 1826 et Gen. a. Spec.
orchid. pl. l':3. lB30.
- Polļiiniume neļi või rohkern, harva kaks, ilma varrekeseta. Tolmukapea termįnaalne, enamasti ettepoole kaldu ja kergesti
varisev.

-l6.

perekond sookäpp

-

Maļaxįs

1

Prodr. veget. Ind. Occid.

Soland. ex Swartz

ll9.

1788.

Mitmeaastased väikesed soiste kasvukohtade taimed. Varre alusel tupe_
taoliste lehejäänustega kaetud mugul, sellest veidi kõrgemal või kõrval
tütarmugul. Lehti mõni või üks, paiknevad varre.alumises osas. Õied väikesed, rohekaskįrllased, rohkearvuliselt kobarõisikus. Õieraag keerdunud
360'. Perigoon laialt avatud, välimised külgmised perigoonilehed suuna_
tud üles külgedele, keskmine alla; sisemised perigoonilehed veidi väikse_
mad, suunatud alla külgedele. Huuļ väike, terve, üles suunatud. Kannus
puudub. Günosteemium lühike, jämedavõitu. Polliiniume neli; tolmuterade
tetraadid vahajaks massiks kgkku kleepunud.
Umbes 300 liiki. Kosmopoliitse levikuga perekond;
selle esindajad
puuduvad ainult Austraalias ja Uus-Mer.ruul.

l.
_

Lehti tavaliselt kolm, kuni 3 (4) cm pikad
l. Hariļik sookäpp MuĮaxįs paĮudosa (L.) Swartz

-

Lehti tavaliselt üks,3-8 (l0) cm pikad; mõnikord esineb veel teine
palju väiksem leht.
2. Ainulehine sookäpp
MaĮaxis monophgĮlos (L.) Swartz

-

* l. Harilik

sookäpp
- Malaxįs palud,osa2 (L.) Swartz in Kongl. Vet.
Acad' Nya Handl .2l : 235. lB00; Wied' et Web. Beļchr. phan' Gew."Esth-,

Liv- u. Curl' 537. 1852; Led. Fl. Ross.4:5l. 1B53; Schmalh. <D;r. Cp. z Įoxrr.
Pocc.2 :446.1897; Nevski in Fl. URSS 4 :600. lg35; Suess. in Hegi, Illustr.
Fl, Mitt.-Eur. ed.2.2:'519. lg39; Bordz. in Or. yPCP B:321. lgbQ; Jaudz.
in Latv. fl.'l :402.l953.
- ophrgs paĮudosa L.Sp. P|.g47. |753. -.Hammarbųa paĮudosa (L.) o.Kuntze, Revis. gert. pl.2 : 665. l89l; Nekr.
in <Dn.

l

Kreekakeelsest sõnast maļahos

_

pehme, õrn; õrna haabituse järgi.

2 paĮudosa (lad. k.) _ soo-, soos kasvav.
26 ENsv floora ļX
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2Qį. joon.' Hąrilįk sookäpp (MaĮaxis paludosa)| l :- iaime üldkuju, b - huul, c _
_ huuļ.
viljakobat'; ainulehiņe sookäpį (MaĮaxis monophgĮĮos): d '- taime üldkuju, e
_
(orig.)
viljakobar.
Ī

l'':253. l955; Snarsk. in Liet. Ī1.2:l72.,l963. - Exs.: Lippm.
et K' Eichw. Eesti taimed 1, n"''50. 1933. _'Mnxorüüįļa 1oiloT*afl. (203.
: '
joon., a, b, c)
9ļ. Täiesti paljas 5:-l5 (22) cm kõrgune õrn taim. Risoom niitjas,
sclleļ areneb'igal aastal piklik mugul. Vana ja uus mugul asetsevad teine_
,ļ1eHirrrrp. o6.n.

492

įeisest eemal. Vana, eelmise aasta mugui asįrb sarnblas, ümbritseįund
vanade leheiuppede hallikate jäänustega, noo'r aga,areneb kõige ülemise
lehe kaenlas. Vars kollakasroheline, peenike, veidi kandiline. Lehti tavaliselt kolm, elliptilised, ümardunud tipu ja.tupjalt vart ümbritseva alusega,
asetsevad varre alumises osas.'Kõige ülemine leht on.kõige suurem, l-3
(4) cm pikk ja 0,4-1 (l,2) cm lai, l<õige aļunlihe sageli peaaegu-tupetao_
line. Õisik (2) 3-9 (1l,5) cm pikk, sirge, hõlmąb ligikaudu poole kogu
taime pikkusest, B-30_õieline, keskmiseļi tihe. Õied rohekaskollased, sigimikust pikematel 2-4 mm pikkustcl õieraagudel püstiselt kaldu. Kande_
lehed süstjad, hoiduvad vastu õier.aagu,,alumistel õitel 2-+ (5) mm pikad.
Välimised perigoonilehed munajad,2,5-3,3 mm pikad ja l,4-l,6mm laiad,
sisemised külģmised palju yäiksemad, kuni 2 mm pikad ,ja 0,B mm laiad,
veidi tagasikäändunud kitsa tipuga. Huul väga väike; munajas_kolmnurkne,' 1,3-1,8 mm pikk, teistest perigoonilehtedest ve.idi tumedam. Vili
ovaalne, 3,5-4,7 mm pikk ja 2,5-3,2 mm la,i, üsna püstiselt kaldu. Palju_
neb ka vegetatiivselt
lehe tipmisel serval arenevate adventiivpungade

-

abil.

Õitseb juuni lõpust augusti lõpuni'
Kasvab soodes, rabades, järveäärsetel õõtsikutel, rabastuvates ļodudes; soistes metsädes. Leitud enamikust Eesti rajoonidest, kuid esineb
vähesearvuļiselt.
. Üldlevik. Peamiselt Euroopas peale Lõuna-E,uroopa ja äärmiste põhjarajoonide, kohati Siberis, Ķaug_Idas,'Jaapanis, ]harva Põhj a_Ameerikas.,
monophgĮĮos't
=F 2. Ainulehine sookäpp (aiņulehine soovalk)
(L.) Swartz in Kongl, Veļ. Acad. Nya Händl.2| : -.Maįaxįs
234. 1800; Wied. et Web.
Beschr.i phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 537. lB52; Nekr. in <D.n. ,Ileunurp:
o6n. l : 253: l955; Snarsk; in Liet. Ī1.2 :574'. I:'E63' ---:'MįcrostųĮis monophgĮ"
/os (L.) Lindl. Gen. a. spec. orchid. pl. 19. 1830; Led, Fl. Ross. 4 .: 50. lB53;
Schmalh. Q.rr' Cp. g Io>ķH. Pocc.2 :446. IB97; Nevski in Fl: URSS"4 :60į.
l935; Suess. in Hegi, Il:įustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 2:520. l939;.Bordz. in
o.rr. VPCP 3 : 323. 1950; .Iaudz. in'Latv. Īl, l : 403. l953.
- ophrgs rnanopLlgĮĮos L' Sp. Pl' 947. 1753.
Mgķorguųa oÄHoJILIcTHan. (203. joon.' d, e, f )
2Į. Täiesii paljas (ll) -13-30 (3B) ^cm kõrgune taim. Vana ja uus
mugul paiknevad varre alusel'l<õrvuti, kaetuna vanade lehetuppede haļlikate jäänustega. Vars püstine; veidi kandiline. Lehti tavaliselt üks, asetseb
varre alumises osas ning on munajas-elliptiline;3i-B (10) cm pikkuse ja
(1,2) 2-,4 (5,4) cm laiuse; enamastį',tömpjatipulise labaga, mis aheneb
vart ümbritsevaks pikaks tupjaks osaks. Mõnikord arcneb veēļ teine, tunduvalt väiksem leht. Varre alusel onļenāmasti ka üks labata lehetupp. Õisik
(6) Brl7 (20) cm pikk, üsna tihe, kuni l00 õiega, tnoodustab taime kogu,
pikkųsest umbes poole. Õied rohekaskollased, väga väikesed; õieraod 2,5='
3,5 (Į,5) mm pikarl, püsiiselt kaldu. Kandelehed alumistel õitel (l,5) 2-

l

Ķreekakeelsetest sõnadest monos

üksainus
26t

ļeht.

-.üks,

iiksik, phgĮĮos

-.

lehf ;

-taimeļ on harįlįkuļt
.

.:,
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t

3,6 mm pikad, enamasti umbes õierao pikkused (üleįnisteļ õitel lühemad),
kitsassüstjad, teravatipulised. Välimised perigoonilehed kuni 3 mm pikacl
ja maksimaalselt l mm laiad, süstįad, ļaiuvad. Sise{nised külgmised peri-

ģoonilehed ligikaudu niisama pikad, kuid palju kitsąmad. Huul peaaegu
teiste perigooniļehtede pikkune, 2,4_2,7 mm pikk, munajas-kolmnurkne,
pika terava tipuga. Kuprad 4-6,5 mm pikad ja 2,8-3,7 mm laiad, käävjad, üsna püstised'

#jĻlx J xįĻets

ades, soodes, soistel i.riitu del a puisniltudel nii mandriosas kui ka sa,artel, kuid esineb väheseąrvuliselt ja harilikust

i;.j,ilr'

1

sookäpast harvemini.
Üldleviķ. Tsirkumpolaarse levilaga. Nõukogude Liidus,Euroopa-osa
1ääne-, kesk_ ja põhjapoolsetes rajoonides, ulatudes 62" põhjalaiuseni; laialdasteļ aladel Lääne_Siberist Kaug-Idani. Kesk:Euroopas, Lõuna-Euroopas
Alpides, skandinaavias (ulatub polaarjooneni), Hiina RV-s, Jaapanis, ka
Põhja-Ameerikas.
.17. perekond

hiilakas

-

Liparis t Rich.

orchįd. Eur. Annot. 2l, 30, 38. l8l7 et in į!ļm'
Mus. Hist. Nat. (Paris) Ą : 32,52, 60' l8l8'

.

Mitmeaastased väikesed rohttaimed või epifüüdid. Varre alusel kõrvuti
vana ja noor. Lehti tavaliselt kaks, asetsevad varre alumikaks mugulat
hõredavõitu'kobar; õied väikeste kandelehtedega, kolļa_
SeS oSaS. Õisik
kasrohelised, püstiselt kaldu. Perigoonilehed laiuvad, enam_vähem ühe_
pikkused, kitsād (peale huule). Huul lai, terve, üles või alla suunatud või
.õn.. vahepealses asendis, olenevalt õierao keerdļrmisest' Kannus puudub'
Günösteemium pikk, kõvĮrdunud. Polļiiniume neli; tolmuterade tetraadid
moodustavad vahaja ņassi.
Liikide arv perekonnas kõigub eri autorite järgi veerandsaja ja 260
vahel; perekond on-laialt levinud troopikas ja paraskliima-aladeļ.

*

a

Liparis Loe|s;elįį2 (L.) Rich. orchid. Eur. Annot.38.
l. Soohiilakas
l8l7 et in Mėm. Mus. Hist. Nat. (Paris) 4 :60. lBlB; Led. Fļ. Ross. 4:52.
lB53; Schmalh. On. cp.z loxn. Pocc.2 :447.1897; Nevski in Fl. URSS
4 : 602. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' 2 : 522' 1939;
Bordz. in o;r. yPcP 3 : 325. 1950; Jaudz. in Latv. fl. I : 404. 1953; Nekr. in
ophrųs
<D.n..Ilenunrp. o6.rr. t:254.l955; Snarsk. in Liet. Ī|.2:576' 1963.
Loeselįį L. Sp' P|. g47.l753..- Sturmįa Loeselįį (L.) Reichenb. Iconogr.
bot. (pl. crit.i +:39. lB2G; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Jlnnapuc JIese.ns' (204. joon., a, b, c)
Curl. 536. 1852.

l
järgi.
-

- :

-

Kreekakeelsest sõnast ĮĮparos

rasvane'. õļine, läikiv; 'rasvja läikega lehtede

Königsbergis töötanud meditsiiniprofessori Johaņn

antud nįmi.
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204. joon. Soohiilakas (LĮparis LoeseĮii): a

kõdu-koralljuur (CoraĮĮorhiza trifĮda): d
huul pealtvaates, g

d

taime üldkuju, 6 _ huul, c _ viljakobar;
- taime
üldkuju, e _'huul külgvaates, į *
yiljakgbar. (Orig.) t
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205' joon' Soohiilaļ<a (Liparis LoeseĮii) leiukohad Eęstis,

E. Täiesti paljas 6-20

cm kõrgune soöįaim. Varre alusel kaks 1amedavõitu mugulat. Vana mugulat katavad hallikad lehetuppede jäänused; sel_
lest lähtuva lühikese stolooni otsas areneb tütarmugul. Värs kollakasroheline; püstine, ülaosas kandiĮine, alusel (l) 2 või 3 labata lehetupega. Arenenud lehti kaks, peaaegu vastakud, kinnituvad üsna varre alusele. Lehelaba rasvjalt läiļ<iv, (3) 4-l0 cm pikk ja (l) |,5-2,5 (3) cm lai, piklikelliptiline, tipul teravvõi ümar (sageli üks leht terava, teine ümara tipuga),
ahenėb alusel pikaks tupjaks osaks. Õisik on (l) 2-6 (7,5) cm pikl<une
(l-) 2-ll-õieline hõre kobar; õieraod 3-5lŲlnr pikad. Kandelehed väil<esed, terav-l<o1mnurksed, alumistel õitel 2-3 rrtm pikad. Õied kollakasrohelised, püstiseļt kaldrr. Ķõik perigoonilehed (ka hüul) enam-vähem ühepilikusecl, 4-6 nrm pikad,,laiuvad; välimised süstjad, kuni 2 mm ļaiad, servadest
veidi rullunud, siseririsedikülgmised väga kitsad. Huul enamasti ülespoole
suunatud, munajas-elliptiline, aļusel ahenenud, vaoline, ļ<urrulise Servaga'
rohel<as. KLrpaņ l<ääyjas, kuni l0 mm pikk ja 4,5 mm lai, peaaegu püstine.
Paljuneb ka vegetatiivselt
- mugulal asuvatest adventiivpungadest arenevad üued įaimed.
Õitseb juunis ja juulis. Viljad valmivad alates juuli keskelt.
Kasvab lubjarikastes soodes, soistel järvekallastel ja jõeluhtadel, lodudes. Esineb paiguti, peamiselt Lääne-Eestis, mujal harva (205. joon.).
Üldlevik. Areaal hõlmab suure ala Euroopasi (välja arvatucį põhja- ja
lõunarajoonid), u1aiub ka Lääne-Siberisse, Põhja-Kasahsiani ja Põhja.
Ameerikasse. Eegtis'on leviku põhjapiir. Soomes esineb ainult Ahvenamaal.
406

hiLal Chät.
lB. perekond koīāfljtiūr
-'Cõ7gįĮor
Spec. inaug. Corall. 8. 1760.
.
Mitmeaastased pruunikad mükotroofsed taimed. Risoom ļihakas, koral-

ja!i harunev; juured puuduvad' Lehted'e asemeļ varrel tupeiaolised nroodus_
tised. Õisik
- vähesdõieline hõre kobar. Õied enam-väherr.r rõhisalt või veidi
longus, keerdunud õieraagude ja väga väikeste karide]ehtedega. Perigoonilehed laiuvad või välimine keskmine ja sisemised külgrnised hoiduvad kokku. Huu1 teistest perigoonilehtedest ļūhem, alļa suunaīud', ahedeva alusega,
l<ummalgi küljel enamasti hambake, mille tõttu võib teda pidada ka ļ<olme_
hõlmaliseks. Kannus lühike, hoidub vastu sigimikku, vahel puudub. Gü_
nosteemium pikk. Polliiniume neli, mõnedel andmetel varrekesega, paari_
kaupa lähestikku; tolmuterad tetraadidena, mis on omakorda kokku klee_
punud, või tolmja massina.
Per.ekonda kuuļub l5 liiki, mis on levinud Euroopas, Aasia parasvöötmes, Põhja-Ameerikas ja M'ehhikos. .'
1

CoraļlorhizaĮrifida2 Chät. Spec. inaug. Corall.
4:608. 1935; Suess. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.'Bordz.
Eur. ed.2:2:5*.1939;
in O.n. yPCP 3:327.1950; Jaudz. in Latv.
fl. I :406. 1953; Nekr. in <D,r..Ileuuurp. o6.n. 1 :255. 1955; Snarsk. in Liet.
tl' 2 : 578. 1963.
įnnata R. Brown in Ait. Hort. Kew. ed. 2. 5 : 20B.
- C.
ļ9l3; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.532. 1B52; Lect.
Fl.,Ross. 4:49, lB53; 'Schmalh. <Dn.iCp. n Īoxg. Pocc.2 :447. lB97.
ophrgs coraļlorhįza L. Sp. Pl. 945. 1753.
.IIaÄrgu rpexrra4pesullü.
=F

l.Ķõdu_koralljuur

-

'8r1760; NdvŠki in Fļ. URSS

(204. joon., d; e, f;

g)

''

'

-

:

E. Täiesti,palįas (l0) l4-_30 (37) cm kõigunel'kollakaspruun taiņ.
Risoom kor.aljas; kahvatukollane või prpunikas, asetseb muļlas rõhtsalt. Vars püstine, rohekaskollane,' kahe või kbļme -tūpja moodusti_
sega; ,neist kõige alumine väga väike. ļ-ehed puuduvad. Õisik (1,5) 2-5

(B) cm pikk, hõre, (2) 5-l0 (12) õiega, väikeste, umbes l mm pikkustc
kolmnurksete kilejaie kandelehtedega. pied koļļakad või oliirirohelised, hoiduvad rõhtsalt või veidi ülespidi kaldu, viljade arenedes vajuvad järjest
enam alaspidi; õieraod umbes l,5 mņ pikado.Perigoonilehed ühe selge piki_
Soonega;.välimised lineaal9ņištj,ąd, 4,5-5,5 mm pikad' ja 0,B-1 mm Iaiad;
sisemįsed külgmised süstjad, väliņistest pisut lühemad ja laiemād,, sļse_
p,innal punakaspruunilt punkteeritud, hoiduvad välimise keskmise vaštū.
Huul 3,5-4 mnr pikk ja l,7-2,2 mm lai,'aluseļ laia lühikese kiiļu kujuline,.
tipul ümar või tömp, kumma]gi küljel veidi allpool kesļkohta väike hõ]m,
keskaļa. va1kjas punaste täppide ja joontega. Vili supr,, ripįuv, ovaaIne,
0,9-l,l cm pikk ja 5-6 mm,1ai, kaua säilivate õiejäänustega.
Õitseb mai lõpust juuli alguseni, Viljad valmivad alates juuni lõpust.
Kasvab rabastunud metsādes, soosaartel, soisteļ k,allastel-ja võsades,

. l

Kreekakeelsetest sõnadest koraĮįįon

risoomi järgi.

z

trifida (lad. k.)

_

*

korall, rhįza

_

juur; korallitaolisena näiva

kolmelõhene.
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206. joon. DactgĮorhiza Fuchsįį

\

Ģgmnaden,ia conopsea'' leiukohad Eestis.

soistes kohtades puisniitudel, okas- ja segametsades. Hajusalt kogu territoorįumil.
Uldlevik. Laialdastel aladel põhjapoolkera parasvöötmes ja Arktikas
(harva atlantilises Euroopas, puudub Vahemere rannikul ja saartel),
Perekondadevahelistest hübriididest on konstateeritud järgmised.

Dactglorhiza Fuchsi,į X Ģamnadenia conopsea (kirjeldas H. Kümpel
l968. a.). Üldkujult sarnaneb G. conopsea'ga. olulised iseärasused ilrnnevad õie juures. Väļimised külgmisod perigoonilehed, mis D' Fucltsįį'| on
suunatud püsti üles, G' conopsea'l aga kaldu alla, asetsevad hübriidil enamvähem rõhtsalt. Huul sügavamalt kolmehõlmaline kui G. conopsea'\' (|74.
joon., g, h) Kogutud kahest kohast Pandivere kõrgustikul ja Märjamaa
ļähedalt (206. joon.).
J' Klinge on leidnud ja kirjeldanud (lB99. a.) Kagu-Eestist hübriidi
DactgĮorhiza Russoaįį ja Ggmnadenia conopsea vahel. Haabįtuseļt Sarna_
sem G. conopsea'ga. Selle tunnustena märgib Klinge arvukaid lehti, kusjuures alumiste lehtede vahel on selged sõlmevahed. Õied tunduvalt Suure_
mad ja veidi tumedamad kui G. conopsea'l; huul peaaegu täiesti D' Rrzssorlįįhuu|e Safnane; kannus kõverdunud, kuid lühem ja jämedam kui G. conopset't, Herbaarņe tõendmaterjal puudub

oJIoPA 3CTOHcKoļĮ CcP, Ix

T.

Pesrcae
Cerr,r. ŲacryxoBbre

-

Alismataceae Vent'

-

Butomaceae Rich.2

l

CeĮleücrso tĮacTyxoBblx npeĀcTaBJIeuo s gcroHLlįI ĀByMfl PoĀavrN
Alisma L. u Sagittaria L' o6H,JHltM pacTeHĪ.IeM so scelž pecny6nuxe ln,nlercg A. plantago-aquatica L., uectaltn pacĮļpocTpaHerr A. gramineum Lej.
(pnc.5)' oĪļeHb peĀKo BcTpeĪIaeTcg A. lanceoļatum With. (puc.7). Sagiitaria sagittifoļia L. oTHocI{TeJIbHo o6u.Įiloe pacTeHI.ļe no sceļä TeppllToplrĮ.
Cerra. CycaxoBbte

Butomus umbeļlatus ,L. acrpeuaeTcfl lJIaBHuu o6pasonį

s

soĀoėĮ,Iax

MaTepHKoBoft .ļacrü 3ctoHNI-.t, oĀHaKo BesĀe B ueõo"lķuolņ Kofl|ĮĪIecTBe; pac_
rėr orĮrvruaJlbHblM o6pasou ua rnyduue 40 crr,I s crog.ļejį Ī{JIH MeĀIeHHo TeKy-

uļeü noĀe.

.Ceu. BoĀoKpacoBue

-

Hydrocharitaceae Juss.3

CįĮ,reržcrso BoĀoKpacoBblx oxBaTr,IBaeT BoĀHt'Ie pacTeHl.rf rpėx po4on.
Stratiotes aloides 'L. pacnpocrpaHėH s soĀoėļ/Īax, dolarux lyMI{HoBbIMIļ BeĮĮecTBaMH u ua rny1uHe Āo l rr.ņ (peaķo r.ny6xe) BcTpeĮļaflcb MecTaMI,I B
'
6o"nlurou KoIIļĮIecTBe (Hanp., l HapncxoM BoĀoxpaHr,r,ur.rņe).
Hydroch.aris
morsus-ranae L. cpanHI4TeJIbHo ųacruü BIįĀ B BoĀoėuax uarepuķoņotž ųacTĪl
pecny6nuxu. Elodea canądensis Michx. Īl3BecTHa ņ 3croguz c l905 roaa.
B uactogņee BpeM' BcTpeĮIaeTcq s 6ofllruož uacce n anrpoÖuux oeėpax
Bocro,ļHoü ra loro-Bocro,ĮHoü 3croHuu, Āo cero BpėMeHIį oTcyTcTByeT Ha
3aĪĪaĀHblx ocTpoBax.

ļ CocrasįIn K. 3žxsanla.
2 CocrasļtĮ 3. Kyxr<.
3 Cocrasnūa 3, ,Ile.rr,rren.
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Celņ. įIIefixųepnerbte

Scheuchzeriaceae

-

Rudolphi1

'

Mogorzngoe ceMežcrso c oĀH{M poĀoM Iį BIīĀoM Scheuchzeria
palustris L. B 3crog:l4V Bvll, pacnpocTpaHeu n ueurp.albnbļX patioHax cBoelo
oģuĮero apeafla. Pacrėr oH I6ĪĮTLĪ Ha Bcex Ha11IuX BepxoBbĪx 6olotax, oĀHaKo
B oĪļeHb' įIeõolbtuoM KoIIļĪļecTBe. l,laķuķtuI4 6LIoToilaMĻļ BÄl'a f BJIS loTcrl
I(pylJlofoÄI4ųHo Moi{pble MoĪiax{HHbI BepXoBF,IX 6o,ņor. PeĀķo BcTpeĪļaeTcrĪ Ha
Āpyrfix MecTaX - Ha oKpaHHaX BepxoBttx 6o,tor, Ha yIĮaCTKaX CToI{a KI'lcIbIx
BoĀ c 6o,lor. AHa,Įusķt Topüa lroķa3a'114' .Įro S. palustris BcTpeĪļa,Īacb
paļ.IbĮI]e Ha I-Iatrļļlx tsepxoBbIx 6o,torax B lopa3Āo 6o.nlureu I(oIHĮļecTBe' flpu.IHuož yMeįIbuIeHlzfl Ī{I,ICJIeHI{OCTI,I BüĀa fBflfleTcf' BepoflTHo' I43MeHeHI4e BoĀHoro pexļ4Ma BepXOBbIX 6o,roņ B pe3yJlbTaTe ocyilLlTe,ĮbHbIx pa6or.
Cel,t. CuruuKoBl4ĀI{bĮe

-

Juncaginaceae Rich.

2

._
I4s .ierltpėx poÄoB ceMe]tcTBa s 3crorįļ{įl 11peĀcTaBJIeH ToJIbKo oĀIļH
pcToHIļH
po4 Triglochin L. c ĀByMfl BI.rĀaML. T. palustre L. ecrpevaeTcfl B
į{acTo Ha BceX HIĮ3HHHIIX 6olotax, Ha 3a6ofloĮļeHHbĪx 6eperax BoĀoėMoB, Ha
MoKpbIX 3a6oflaĮļilBaĪoųHxcf yĮļacTKax' TaĪ{>Ke įIa B'ĮaxHt'Īx lJĮĮĄHlIcTbĪx (cy-

r.rrllrlvcrlrx) MopcKLIx no6epexlax. T. maritimum L. pacrĮpocTpaHėH s 3croHI,IĪ4 ToJIbKo Ha CoJIoHoBaTbIx B,Įa>Kuux npH6pexHblx JĮylax MopcKoro' ĪĪo'
ģepexln, TaK)Ke HerļocpeĀcTBeHHo ua soĀrĪoü rpaHl'rųe MexĀy KaMHflMI'I'
pexe Ha MoKpoM necKe B3Mopbfl.

Celt. PÄecroBble

-

Potamogetonaceae Dumort.

3

Poa Potamogeton L.

npeĀcraBJleH B'3crogxtl l7_to sĮrĀalal4' oTHocflPotamogeton u Coleo.geton.
K
noĀpoĀaM:
UļIiMĪĄcfl
ÄByM
K noapoay Potamogeton oTrlocflTcg 14 sHĀoa, BxoĀfl]Į]Įx B 3 ceKIļĮ]I,I:
Potamogeton, Graminifolii u Batrachoseris.
CeķiĮl.lg Potamogeton iĪpeĀcTaB.nena 6-rc Bl,1.I.aMV' odpasyrcuuMlĮ MHoroqlzc;eHHble MexBlzÄoaue ņu6pra4ķt. o6ķI.ĮultM BĪ4ĀoM B IĪpecI{oBoĀHbIx Bo'
P. natans L. (pzc. 17), nug co CpaBHļ'ITeJIbHo
ļ,oėrraax 3crouull flBJIrIeTcf

tļļHpoxofi 3KoIolH.IecKoļž a M n,r HTyÄoü, rĮpcĀcTa BJIeII II bl ļŽ cooTBeTcTBeH Ho pa3_
uoo6pasuro MecToo6lITauLrft (osėpa, ilpyĀbĪ, peKlr c MeĀJIeHHo TeKyņeü Bo-

goft) uecxoJIbKĪ,lMLI Qopuarraz' Įono.nluo o6ltųHķtru gBlfeTcfl Il P. perfoliatus
L. (puc. 37). Kax BI-ļĀ MaJloTpe6oearenlulrIž N ycJĪoBl4flM MecToo6I.ITaHI{ü
(repnur Bo,ĮHeI]He 14 TeĪļeHLIe BoĀbĪ' rnėpaurä rpyl]T' pa3flI'IĪ{HyĮo rpolHocrs,

H co,rėuocrl no4u), ou HaceJĪf eT Įl pa3FIbIe BoĀoėMbI
(osėpa, cTaBKH' peKH' Mopcxr-re 6yxrlr), o6pasyit llpH 3ToM MtloloĮ{įiCfleH-

MLIHepaJlbĮĮocTb

l

Cocranu"ra ,II. Blt.įlqcoo.

2 CocraslĮIa JI. Blt,ļrqcoo.
3 Cocranli,ta Aür',re Mget'lerc.
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P. alpinus Balb. .ļacrķIIž ņuĀ ūpexĀe Bcelo B
ņoĀoėuax c npoToųHori ņoĀoiį 14 B cTaBKax' oĀHaKo BcTpeĪļae1cq Iļ B o3ėpax
fl Āpyl|4x BoĀoėMax co cToflĮ{eįį BoÄoIä B paüoHax, HaxoĀfņHxcrį noĀ He6o.ņķuzlņ ĪĪocToflHubIM BJIHrIHHeM I{yJIbTypbI (pHc. 3l ) ; BecL'Ma Bapbu'
pyrouuž rz4 P. gramineuS L., o6pasyrouļIlü o'ļerĪĪ, MHoro loprur, pacltpocT'
pauėrl s 3croltrtu B pa3J'IHįļHbIx ņoĀoöuax (oaepa, peKH H pyĪ{blĮ c MeĀJIeHI-IbiM TeįIeHI4eM EoĀbĪ, npyÄbl, KaHaBbĪ' .lyxra) lJIaBHbIM o6paaolt Ha 3aIIaĀIļbĪX ocTpoBax H B cMe)KHbĪx oģ,racrgx 3anaĀHoro fl ceBepo-3anaĀHoro lro_
6epexra'MaTepHĮ(oBolir .tacru pecny6.rrlixrl, TaK)Ke n lpa6pexuoü noae Ųyicl(olo 03epa; Bo BI.IyTpeHļlĮĮx o6.nacrgx TCppLrTopįIH 9ToT BLIĀ BcTpeųaeTcfl
JII-IIUb MecTaMIl (puc. 27\. Pacrėņ npeļ.IMyIļļeCTBeHHo B BoĀe c MaJIbIM Ī'Ī
cpeÄH I.ļ M CoÄep xaH I.reM ĮHTaTeJI bHbI x BeņecTB H a ĪĪecĪļaHoM Ī,IJI I'Ī rJI IļHI'IcToM
rpyI-ITe' TepnuT Iz c"na6yo co,']ėHocTL soĀst. P. ļucens L. Āoso,ĪķĪ{o ļIacTblil
nu4 n osėpax H pel{ax N{opeHHbIx o6,lacrer? s Bocro,ļuoü u Įoxrroü pcroann,
B Äpylux MecTax BCTpeI{aeTcrl pexe' Ha ocTpoBax peĀoK (pnc. 2l); npe4noI]LIe 3I(oIor}tqeCKHe soprr,ru.

įII,ITaeT BoĀoėMbI,

6orarue

rĪI]TaTeJIbHblM|Ą Lt MĮ.lHepaJibHbĪMH BeUĮecTBaul,,{ u

BapbxpyeT MeHbIIle npeĀbIÄyuĮZx B].IĀoB. Paccerinuo no BceIž 9crouun pac[pocTpaHėH P. praelongus Wuļf. (puc. 33)' BLĪĀ c oTHocĪ'ITe'ĮbHo olpaHxųeH_
HoIi 3KoJIoruįIeCXoü aun,rHryĀoIž Ī4 cooTBeTcTBeHHo BecbMa MaJIo Bapbvpyrc_
ņufi; pacrėT ųauļe Bcelo B 3a6oIoųeHHį,Ix H,'ĮH c ga6o;lo.IeHHFiMĪĪ 6epera*tu
I'I B HeKoTopoft llepe c lyMycoBoIi soaoü osėpax' Vz ru1puaoB ĮIaĮ6oJIee

P. gramineus X P. perfoliatus (P. X nitens Weber) u
P. gramineus )( P. ļucens (P. X Ziz|i Ķoch ex Roth)' HepeĀKo.BcTpeĪIaĮoTCfl ļ.I P. lucens \ P. perĪoliatus (P. X decipiens Nolte ex Koch),
P. ļucens N P. natans u P. gramineus X P. natans (P. X Sparganiilolius
Laest. ex Fries). Pexe o6uapyxeuu rx6pz4tt P. alpinus a P. praelongus.
K cexųau Graminifolii o'loncRrcfl 7 sĻIļ\os. Cpe4rz gux lIalt6onee pac_
npocrparrerIHbĪM H c gaa6o,ree ruuporož 3KoflorzĮļecķoü aun,nuryĀoü, oĀHoBpeMeHrIo ļļ caMbIM no,rIluopģubIM ,BllĀotrl flBJIfleTCfl P. Berchtoļdi,i Fieb.
(pvc. 54). 3ro npexĀe Bcero BLIĀ pa3flĮiqHblx MeJlKĮ.ļx soĀoėĮaoņ' BHyT-pĪ'ĪBLIĀoBaf cļ]cTeMaTIzI(a KoTopolo rpe61,ga eņė Āa,rlgeiiurero sķtgcneĪIfig. He
HcK'ĪIoĪļeHo, ųTo ĀaHHbĮü nņl' ÄoiĪoJlHLITeJ'IbHo K 6o"nlmouy uuc,'ry ģopru
MecToC6LITaHĪ,If oxBaTbleaer eųė ļ.I HeI(oTopble leHeTĪįqecxue o6oco6JleHHbĪe
eĀĪļHļĄųbI, Bo3Mo)KHo, Ī{To Āa>ķe V caMocTofTelbHbIe na4lr (r. e. MbI I'ĪMeeM
ĀeJĪo co c6opnuu nz4orr,r). B arou oTHoIIļeHļĄ Į,I B [epByĮo oųepeĀb rpe6yet
I.lccJĪeĀoBaHLll ceoeo6p a3la'Ī lopii,ra c ryriul,tt't JtĪ.IcTbrIMl.Ī Ha BepxyIIIKe
(puc. 55), pacTyllļaf B p'IĀe osėp 3crouul]' B oTHocIĮTeJIbHo cra6z.llgovr
KoMĪĪJIeKce npH3HaKoB xoropoti fipoflBJlflIoTcfl TaKLIe ųepTbl' xax P. Berchtoldii raķ r.r P. obtusifolius; Ka}KeTcfi Bo3Mo)KHtIM oTo)KĀecTBJIfTb ĀaHHyIo
Qopuy co cnopHLIM TaKcotIoM P. Sturrockii A. Benn.' oIIHCaHHbIru zs osėp.
llloņ.nauĀi.lz. Ųacrķru BLĪĀoM so scel1 MaTepLĪKoBoü .ļacrļ.r 3croguu flBlffeTcg H P. Friesii Rupr' (puc. 47), nacengrcuļuIt npexÄe scero ņoĀoėMĪ,Ī co
crogųeü no4oü, c HJII4CTĮ,IM ĀHoM, 6orarķte MLįHepaJIbHbIlttg u nv1rareJIbHbIMI
BeilļecTBaMI4 H Bapbl4pytoņNrž 3HaĮļĮįTe"ĪbHo MeHb[Ie npeĀblĀyilļelo BI-IÄa.
PacryruuIä s noĀo6HHx xe ņoÄoėtttax P; Compressus L. ĀosoJllHo uactltfi,
Ī]pLlToM Ma,ĮoH3MeH.ļĪ]ņķlIž BĮrÄ B o3ėpax (rąr<Ne B cTapHĮļax' ttpyĀax H r. n.)
rracTbIMlz flB'Įff}oTcfl

.
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Ioro_BocToųHoü ĪĮ BocToųHofi. ĪIacTeü 9crouuu, B ĀpyrĪ{x MecTax BcTpeĪļaeTcfl
pex(e' s 3anaÄĮĪoü 3crouvu H Ha ocTposax gs,'Igeicfl peĀKocTlro (puc.4l).
ocralsgķIe BĪ.ĪĀbĪ ceKIĮįĪIĮ oTlllqanTcfl MeHb[Iež ,Jacrotoft BcTpeųaeMocTĪļ Iļ
oTHocLITeIĪ,Ho MeHbIxLIM BapblļpoBaHLIeM. CpanHLrre.llHo lilĪļpoKo cpeĀĪļ HI'rx

į

P. rutiļus

pecnydflI'rKe s
'ü/olfg., oģHapyxerrguft no nceü
pflĀe HefJlydoxux H saĪ{,ĪėHĪIHx o3ep ĀJĪV Ha oTĀeJĪbHbĪx yuacrxax osöp
(puc.45). P. obtusifolius Mert. e,t Koch B ocI{oBHQM pacflpocTpauėH s croq_
,ļux soĀoėN{ax, rJIaBHbĪM o6pa3oM n osėpax rcxgoü Īi loro_BocTo'IHoü ĪļacTeü
$ctouuu, ToJIbKo eĀļ4HIĮįIHbĪe MecToHaxoxĀeH7fl BIļĀa I43BecTHbĪ B Cenepuoü
}croHutl (pnc.5l). P. pusillus L. s 3croHI.tN UIaBH6ĪM oģpasou cBfl3aH c
nplIMopbeM \1 ocTpoBaMH (BcTpeĪĮaeTcrĪ Īļ B ĪIpĪĮģpe)KHoü BoĀe), ĀpyrlįM
paüoHovr pacĪpocTpaHeHĪĄfl BIļĀa ,ĪBIqeTcf JII.tTopaJĪb Ī{yĀcKoro o3epa; Bo
BHyTpeHHĮrx 06ytacTflx pecūy6IĪĄKI4 Āaugķttž nu4 o6rrapyxeH oĪ{egb peĀxo
(pnc. 49); BcJIeĀcTBIįe 6olluroro BHeUHero cxoĀcTBa BĪ4Āa c P. B'erchtoldii
Hx ųacTo [yTaIoT MexĀy co6oü, IĮ MHorĮļe ilpe,)KHĪĄe H Āaxe HeKoTopbĪe HbI_
HeĪUHHe LIccJIeĀoBaTe'lu oģleĀuHflĪoT 06a, B ĀeücTBĪ.ĪTeJIL,HocTIl xopomo pa3'
JIĪįųaeMį,Ix BüĀa' noĀ oģųuiyt Ha3BaHLIeM. P. pusillus (s.l.). HaaģoJlee peĀ_
KĪļM BĪ{ĀoM ceKĮHH I,I Bcelo poĀa fB.rlfeTcg BcTpeųaĪoilĮĮļficg B HaĪxež pec'
ny6.luxe Ha ceBepHoft rpauzųe cBoero apeaila P. trichoides Cham. et
Schlįchtend. fil.; n HacToflųee BpeMĪ LIsBecTHo JIĪ,Īmb oĀHo MecToHaxoxĀe'
įĮyĀcKofo o3epa y lopoĀa Mycrnee)' a c cepe'
HI,IS 9Toro BLIĀa (,ĪIįTopaJIb
elĮe .oĀHa HaxoÄKa (n noüriae pexu 9uaI,I3BecTHa
ĀIāHĒ,Ī ilpoilJlolo BeKa
ültru ņ oKpecTHocTflx ropoĀa Tapry) (pzc. 43) ' Tu1ppllķt MexĀy BrĀaMH
ceKĪĮHļ4 BcTpeĪĪaloTcfi cpaBHIįTeJIbHo peĀKo. oņĮ4e.IeHH rtļptĀbl P. Berchtol'
ģii X P. Friesii, P. Friiesii Į P. pusillus H HeKoTopbĪe rĪaģpilĀHr,Ie no[yJlfl'
uIįH' flpoĪ{cxoxĀeH1le KoTopblx noKa eilļė ocTaeTcfl HeBbIflcHeHHbļM'
Ceķrļug Batrachoseris npe4craBJIeHa oĀHHM BĪrĀoM - P. crispus L.,
pacnpocTpaHėĮIHbĪM rJIaBHbIM o6pa3oM B o6lacTļ.Ī MopeH e ĪoxHoü u Īoro_
Bocņoųrroft 9crouau B 6oraTbIx nrrarelķ'glttr,tl'l BeI]ļecTBaMI'I o3ėpax
(puc. 57) ; B 9cToHĪĄ Iļ pacTėT no6flI-Į3ocTI.r ceBepHoü lpaHHIļĖ,Ī cBoero apeaJĪa.
I,Is no4poĀa Coleogeton ua TeppĪrTopĪ{ĪĮ 9cņoguu oduapyxerrbĪ 3 BĮļÄa.
Cpe4u HĻ,ff Ha:l,ļoJ1ee pacnpocrpauėuuufi - P. pectinatus L. - gs;gercg
o6HĪĮ}įltr,Ī BĪ.ĪĀoM B npHMopbe Ī,I Ha ocTpoBax B pa3"ĪĪ{ĪIHbĪx npecHr,Ix BoĀoēMax: B osėpax, pyĪIbfx' s 6oIee o6uupultx Jlyxax, TaKxe Īļ B rĪpĪ.į6pexHoü
Ī{yĀBoĀe, Bo BHyTpeHHĪ4x o6.lIacrqx TeppIįTopHH 1lpexĀe Bcelo B cĪrcTeMe
'cKoe o3epo-peKa 3ltaüķtrn-osepo BuprclrlpB' pacceguno ņ lOro-Bocto'Ī'
Hofi 3croguu u s olnacTLĪ Mopen Boopeuaa B 6oraTbĪx MIļHepaJIbHbĪMĪļ Be_
IIļecTBaMLI o3ėpax Īį B HeKoTopbĪx peKax Ha rlecįlaHo-lJĪĪlHĪ{cToM rpyHTe
(puc. 67) ; aror B1ĄI' oįila4;aeT ĮIIHpoKofi 3Ko;orüĪIecKoü aMIĪJII{TyĀoü Ī,
flBflfleTcfl oĪIeHb noJIĪ.IMopQHį,ĪM; Īļ3BecTuue lopvtlt ero HeKoTopbĪML clļcTe, MaTHKaMĪ.I paccMaTpI.ĪBaĪoTcg KaK caMocToflTeJIbHĪ,Ie BHĀbĪ. P. filiformis Pers.
cxoĀeH c ĪĪpeĀbĪÄyųĪ4M BIļĀ9M cBoĪ{MI,Ī TpeģoBagĪ]flMĪ{ K ycĮoBlrflM. MecToolura:nvtg r o6ĪIĮ|4M pac[pocTpaHeHlįeM, oÄHaKo oTlĪ-ĪĪ{aeTcfl oT Hero 3aMeTHo MeHbIIIefi ĪIacToToft BcTpeĪIaeMoērn, oco6egHo Bo BHyTpeHHĪ.Īx o6nacTflx Tepp[TopĪļH (pIlc. 59)' TaKxe MeHbIIIeü gBJIf9Tcfl Īr elo BHyTpLĪBI,ĪĀoBa'
Īļ3MeHĪIIĮBocņl. PeĀķocTbĪo Bo Qnope 9crounu, KaK u Bo Qlope Āpyrilx
pacrrpocTpanėrr

4t2

cTpaH' oKa3aJlcfl Āo cüx lĪop MaJIo ņ3BecTHbĪü lH6puĀoreHHblü BHĀ P. X
Meinshause'nii Juz. IonucaHHuü us ,IleuHurpaĀcxofi o1nacrų kI' KaK KaxeTcfl' ĀoBoJIbHo IUupoKo pac[pocTpaueurrutž B ceBepo-3aĮaÄHblx I.I ceBepHblx
paüonax CCCP, [peĀcTaBJIf n co\oft, s uacTogūee BpeMfl' BepofTtlo' caMocToflTeJIbHo cyuečrnyrcņzü 4peniluft rn1pug stiĀa P. vaginatus Turcz (c
P. filiformis?)]; r 3croupru 3ToT TaKcou uaüĀeu B HeKoTopĮ,Ix 6ltcrporexy_
ųux Į c xono4uoft soĀoü peKax
- fluztžķIru, Axu il Buxau4y (puc. 6l). tr4s
MexBIįĀoBbIx rn6pn4on HL,iHeII]Hero BpeMeHLI BcTpeĪIaeTcfl cpeĀĮ BĮzĀoB ceKņIĮIļ Bo MHolIĄX MecTax B MeIKoBoĀle Į{yĀcroro o3epa P. fiļiformis X P.
pectinatus.
Cervr. FynnįIeBble

-

Ruppiaceae Hutch.

l

Ruppia maritima ,L. cpaaHIaredĪbHo o6ltųltuü BkĪl\ B npa6pexHux BoĀax
noõepexuü 3ctoltl-]tt, npou3pacTarcuĮali rta saųuņėHHbIX oT BoJIH MecTax Ha
[ecĪ{aHoM LĪJILĄ kIIILIcToM ĀHe ua rny6urre Āo l vr u I]pI{ co.nėnocru ro4u
6o;iee 57oo. R. cirrhosa (Pe,tagna) Grande BcTpeĮraeTcfl BecbMa peĀKo
(pnc.69)' pacTeT Ha rlecļĮaHoM MopcKoM ĀHe Ha rny6uue 2-3 yt npu conėHocrn no4lr 6-70/eo.

Ceu. ĮaHuxe,nlnBble

Zannichel|iaceae Dumort.

-

2

KocuononIlrHutt BrĮL Zannichellia palusiris L. flB,ĮfleTcf o6H,IHHĮ4 s
npn6pe>ruoft rvropcxoü BoĀe Ha r.ny6zue 0, 1-5 M 14 ttpu co.ņėgocru BoÄbĪ
5-70loo, oĀHaKo BcTpeļIaeTcf. IĪ B ycTĖ,flX HeKoTopblx peK H pyulėa LI B IĪpk-

õpexuux Jlyxax' BpeMfl oT BpeMeHLI noĀBeprarcuļĮxcf BJILlflHttto co.nėHolŽ
Zuor4a nu4 o6uapy)KeH Ij B coBepmeHuo npecuoii BoĀe Bo BHyTpeH_
szx o6racrax pecly6.n.urn.
BoĀbI.

Ceu.

BsmopHnKoBbre

-

Zosteraceae Dumort.3

Zosteta mariha L. pacrėr IIflTHaMLI Ha [ecįIaHr,IX Melgx B oKpecTHocTfx 3aIIaĀHbIx ocTpoBoB LI B ge6o.ņķurzx 6yxrax n parloHe.oHHcKoro 3aJIHBa
rra rny6nue 2-6 v u npn colėuocTlį BoĀĒ,I 6-70loo'

Ceu, HasloBbre

-

Najadaceae Juss.

Najas marina ,L. pe4xo BcTpeĪļaeTcn Ė

a

mopcr<ux 6yxrax ivtarepuxonofi
ųacTLI 3anaĀHoti 3croHLtlz LI 3anaĀHblx ocTpoBoB, oĮleHb peÄKo
npecuoü

ļ

r

CocrasĮ.įūa T. Tpeü.

2 Cocrasl.iūa T. Tpeü.
3 CocrasĮna T. Tpeü.
a Cocranu.na 3. ĮIe,n;reu
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fļexilis (Ų/ilļd.) Rostk. et ü/.L,E. Sqhmidt oqel{b pe4xufi
(puc. 74), o6rlapyx(eĮ-I BilepBLļe s 3crotrilįI ToįĪIbI(o s 1972 r. s BaĮrac-

boÄe (pĮc.72). N.
nra4

xoir,l paitoHe.

Celt. JIltlefiHķIe -- Liļiaceae Juss.

ļ

Bo Q,lope 9croHutt BcTpeįIaeTca 1B po4on 3Toro ceMeüctna, 6o.llruutt-

cTBo BIĮĀOB I(oTopbIx flBJĮrIĮoTc'I I(yJlbTįĪBI',IpyeMbIMļĮ caĀoBbIMlI ĀeKopaTHBHilutl pacreHLIflMLI. K cnograrruoü Q.lope oTHocflTcfl cJleĀyrcņne poÄbI' TaK_
Į{e poĀbl' coĀep)KaųI.re Į] cIļoHTaHHļ,Ie BHÄĪ,I: Tofieldia Huds.' Colchicum L.,
Gagea Salisb., Allium L., Asparagus L., MaiantĮremum Wigg., Polygonatum Mill., Convallaria L., Paris L.
Poa Tofieldia rrpe4cranJleH B 3croHIaIl oĀHņM BI4ĀoM _ T. calyculata
(L.) Wahlenb., pacryuLlM lJĮaBįIblrr,r o6paaorra g ganaÄlIolž lr ceņepuoü uacTfx MaTep14xonoti TeppI.ļTopIrĮ.r Į.I Ha ocTpone Caapeuaa, ua 6oflee BJĮa}KI{bIx
u 6oralķtx u3BecTbĮo ,,Įylax, JIeCoJIylax Ll HLI3HHIIbI; 6o,rorax (prac. 76) .
VIs poga Colchicum L. ųaųe Bcelo B caĀax BblpalļļHBaer.cx C. autumnale L.; MecTaMĮ.į BcTpeųaeTcfl KaI( HaTypa"IIH3oBaHHbIü 'nu4' a' HaIĪpIļMep' B
Ceeepo-Bocroųuoü 3crouut't cĮļI'iTaeTcfl CĪĪoHTaHHbIM (puc. 77).
PoĀ Hemerocallis L. npe4craBJIeH B caĀax 3croguu ĀByMfl ļIacTO BbIH. fuļva (L.) L. u H. lilio-asphodelus L., roro_
paųIļBaeM6ĪMLI BĮ.rÄaMLI
pbĮe H3peĀKa ĀĮųa}oT.

B

-

pecny6,,rNKe B KaĪļecTBe ĀeKopaTĮĮBHbIx pacreuufi BbIpaUļĮ'IBaĪoTcg'

lĄ

(Thunb.)
- H' ventricosa Sįearn ll H. ļancifoļia
Engl'
3crogvlt I( poĀy Gagea oTHocflTcfl TpI'r BI-rÄa _ G. lutea (L') Ker_

urao, pāau Hosta Tratt.

Gawl., G. minima (L.) Ker-Gawl. n G. granulosa Turcz. lerr,repoQa,rluuž
ņuÄ G. minįma pac[pocTpagėrr uecrauz (puc. Bl), G. granulosa BcTpeIIa^
HaTypaJII'I3oBaHHbIM BI'IĀoM BocTouHolo
eTcfl ToJIbKo a Tapry fi
'IBflfeTcfl
nN4 pacrėr ĪļacTo r1asuHĮ'Ī o6cnoHraguuIĮ
ķaķ
npoNcxoxįeuux, G. ļutea
pecny6lnxu (pzc' 82) '
oKpauHax
pa3oM B lIIHpoKoJIHcTBeHIIbļx Jlecax Ha
Poa Aļļium B rĮacTofņee BpeMfl IĮpeĀcTaBIeH s 3croHl.ru 12 suķawpĪ.
Vcragoņ,renultü paulIlre ĀJļf gaureti TepplTopĮiįi ņuĀ A. carinatum L. c.neĀyeT lIcI(JIIoqLiTb H3 ciIHCI(a pacreHuü 3ctoultlt, TaI( I(aK olt y Hac IĮe BcTpe_
qaeTcf . B xaųecrņe oeoņeü KyIbTHBI'IpyIoTcq B caÄax Īr Ha oropoĀax A' cepa
L., A. fistulosum iL,, A. sativum L., A' ampeloprasum L., A' porrum L' IE
A. schoenoprasum L. flocneĀuilü silĀ BcTpeųaeTcfl H cĪĪoHTaHHo B ceBepoganaÄHoft ųacTų 3cronNN IĮ Ha 3aiĪaÄrlbIx ocTpoBaX Fia cblpbļx a,ĮbBapax' B
Mo}KxeBeJIbHIĮKaX Iļ Ha [pLIMopcKIļx Jlylax (puc. 90). I4s npupoÄHblx BlĄĀoB
ųaņe Bcelo BcTpeĪĮaeTcq A. oleraceum L., pac[pocTpauėgultü noqTg no ņceü
pec[yõ,ĮIĮKe Ha a"IbBapax' B Mo)K)KeBe/'IbHI'IKax' Ha oKpal4Hax Āopor H noJleü,
Ha cyxoÄo,lbHblx ,Įyrax' '1eco,Įylax ų Ha Mopcxux noģepe>xbflx, flBJIflrIcb B
įI3BecTHoI? Mepe reMepoģu"nlultri,r BHĀoM. A. scorodoprasum I-. xax KaJIbIĮe_
Ha ocTpoBax IĮ ' MopcKIĮx
Qu,'rLHlrft Bļ.ĪĀ pacnpocrpauėrr npelrMyņecTBeHHo

t

Cocranrr.na

X.

Pe6accoo
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I

ūo6epexbfx 3ala4uoü 3ctoitttlt, Ha JlecoJlylax' aJlbBapax V B Mox{xeBeJlb_
H:aKaX (pnc. 85)' A. vineale L. ussecrerĮ Āo HacTorlņelo BpeMeHIa ToIbKo c
ocTpoBoB Xwüyvaa N Caapeuaa (puc. 84). Bneprlte g 3croHIzIa s 1956 r.
o6Hapyxeu Ha ocTpoBe Caapeuaa Ha oKpalzHe IĪoJIfl A' Waldsteinii G.
Don fiļ. (puc. 87). Ķat< sauocHoe pacTeIII-įe l.įHorĀa BcTpeĮIaeTcfl B pa3luįļHblx
Į{acTflx pecly6.unxu A. angulosum L. (pzc. 92). A' ursįnum L. npozspacraer
no sceü pecny6.nnxe Ha cooTBeTcTByĮoņuX uecroo6trraHLIflx
ts ruĮļpol(o_
,ļI-lcTBeHHbIx JĪecax' napKax

I.r

Ī<yČTapHllrax (puc' 94).

-

IĄs poĻa Lilium L. ņ caĀax 3cro,I,z qaųe Bcelo BbĪpaųLIBaĪorcg L. candidum L., L. regale Wiis., L. ļancifolium Thunb., L. bulbiferum L., L. cro_
ceum Chaix *t L, martagon L. floc,reĀguü B|ĄĀ BbIpaņLIBaeTcg ocoõeHHo s
sana4Holž ĪIacTIĮ pecrry6,rzru' |Äe oH įIHolÄa ĀllųaeT H BcTpeĮ{aeTcfl KaK HaTypaJIIļ3oBaHHoe pacTeHue (pnc. 98) . ĮuvaroT TaKxe L. lancifolium u Āa)Ke
BecbMa ĮļacTo L. bulbilerum (prc' l0l).
B xa,ļecrse ĀeKopaTĮ-įBHbIX pacTeHĮlri us po4a Fritiļlaria L. y Hac nst_
paĮĪĮIļBaĪoTcl F. meleagris L. n F. imperialis L.
B 3crorrxz MecTaMLl BcTpeĪļaeTcfl oÄHųaJĪbĪft', unu HaTypaJIĪ.I3osaHuHIl
nIz4 Tulipa sylvestris L. (pvc. 105), a ĪĪoBceMecTHo B caĀax KyJIbTĮrBI.{py_
ercfl Bo MHotHx Qoprr,tax u coprax T. Gesnerana L.
Poa Scilļa L. rrpe4cran,reH s 3croHlrll rĮpeI{MyųecTBeHHo ÄByMfi ĀeKopaTHBHbIMH B|įl,aMV
- S. bifoliaL. u S. sibirica Haw. Zs HIiX rlocJleÄwužt tlķ,'ļfleTcfl cpaBHIiTeJILtro o6ķI.ruķIM BlIĀoM |Ą ĮIgolĀa ĀilĪļaeT V BcTpeqaeTcfl I(aĪ{
HaTypaJ'II.I3oBaHrĪoe pacTeHĪ.ie. S. bifolia >Ke BbIpaųuBaeTcfl oTHocIļTeIbHo

pcĀKo.

o'

IĄs pop,a ornithogaIum L. ņ pecny6nzr<e BbļpaņI.rBaĪoTc'I ÄBa BHĀa
umbellatum L. (uacrlrlž BItĀ' įĪHolĀa 4Izuaer) u o. nutans L. (aupaųr.r;

":'ä";:i:Trir'J':lff-?.'

n e.'o, lI LĪ Ky Jļ r,Tļ4B lzpyeTcfl B o M Hol,x copT a x
z ģoprviax H. orientaļis L'
Po4 .Muscari Mill. [peĀcTaB,ĮeH F HaIIIHX caĀax ĀByMfl BVl.aMIĄ _ M.
neģlectu,m Guss. ,ex Ten. z M. botryoides (L.) Mill., as KoTopF,Ix noc;le4Hzä
BcTpeųaeTcfl Īļaųe.
flpeĀcrasaTeJieM po4a Asparagus flBJĮfleTcrI y Hac B caĀax ĮxĮļpoKo
KydĪbTlIBHpyeuut1 nv4 A. officinalis L., NoroplrIl ua ocTpoBax Iz rĪa noõepexbfx eanaĀHofi ļ.Ī 'ļoro-3alļaĀHoü .ļacrfi pecny6,ruxz tjcTpeqaeTcff cnoHraHHo (prrc. lll).
IĄs po4a Mailanthemum s 9cņoHzz BcTpeĪ{aeTcg M' bifolium (L.)
F. V/' Schmidt, runpoxo pacrtpocTpaueHguIž no sceI? pecny6.lrr-rxe B cyxI4x Ī.ļ
cbĪpblx õopax, KycTapHVI{ax H s ga6o.ĮaqĮBaĪoųHxcfl JIecaX.
Poa Polygonatum [peĀcTaBJIeH y Hac ĀByM'i BIrĀaMLI
P. odoratum
(Mill.). Druce (o6r,ruHulž BI.rÄ' pacTyųrlü n xsoüHķtx įI cMeĮUaHHbĪX
Jlecax'
Ha JlecoJlyrax, B MoxxeBeIL,HHKax' Ha ĀK)Hax H ĀPyrzx iųecroo6Nraruuxx) u
P. multillorum (L.) All., Noropltü xax xa.lsųeQu,rlHuü nz4 pacnpocrpaHėH
6onltlre ņ 3anaĀHoü 3crouztt, B IIIHpoI(oJIĪĄCTBeHHIIX I1Į cMeIIIaHHbĪx JIecaX Įļ
KycrapHuKax (puc. I 14).
IĄs por,a Conva11aria [oBceMecTįIo s 3crouĮI.1 BcTpeqaeTcg cnouragultü
4t5

TIrIIa Jlecax, B MoxžKeBeIbHlIKax I,I Ha ÄpyrHx MecToo6HTaHļĮfx; TaK}Ke I(yJIbTI'iBļ'IpyeTcfl B caÄax
I,I Ko.]IĮeKųIįgX KaK ĀeKopaTI'IBHoe H JIeKapcTBeHHoe pacTeHlļe.
LIa po4a Paris ķ cIĮoHTaHHoIt Q;rope 3cronI'tl't oTHocI'ITcfl oĀIiH BHĀ _
P. quadrifolia L., uļ.lpoKo pacĮpocTpagėgttuü no sceü pec[y6JIHKe B ĮUIĮpo'
BĮrĀ

C' majalis L., pacryuĮuft rla.neconyrax, B pa3Horo

KoJIIĮcTBeHHbĪx IĮ cMeIIIaHHbIX Jlecax'

B KycTapHļ4KaX

IĄ

Ha ĮecoJlylax.

Ceu. AnrapĮ{JlūHcoBble - Amaryllidaqeae J. St._Hil. ļ

B pcrouult mĪrpoKo KyJIbTI.IBĮ]pyĪoTcrI caÄoBble BI]ĀsI poĀoB Galanthus
L., Leucojum L' u Nārcissus L. CnorrrauHblĮ BLIĀ9B ĀaHHolo ceMeücTBa B
3crogutE He BcTpeĪraeTcfl' oÄHaKo N. pseudonarcissus L. Ānųaer H BcTpeĪIaeTcfl B CooKaflĀyce (Taprycr<nü paräoH) B HaTypaJIIi3oBaHHoM BIļĀe.
B ķourratHķIx H TeIIJILIqHblx ycJIoBHflx BbIpaņĮĪBaloTcfl
Crinum L., Cļivia Lindl., Amaryllis 1. u ĀP.
Cerrņ. KacaTHKoBbIe

-

[peĀcTaBLITeJII{ poÄoB

Iridaceae Juss.2

I-Ipe4craezreJĮL1 poĀa Crocus L. ngsecrHH ToJIbKo B KyJIbType, lJIaBHbIM
o6pasou KaK caĀoBble pacTenIįf .
K cnograuHoft Q.nope ecrouul't oTHocfTcfl ĀBa BĮ'rĀa pola Įris L. _
I. sibirica L' n I. pseudacorus L. llepnui,t suĮ' pac[pocTpal{eH.MecTaMH
cpaBHIīTeJIbHo ĮIacTo B tloiIMax, Ha BJIaxHbIx ll . sa6oĮolleHHblx Jlyrax n
JIecoJIyraX' MecTaMLI >re oTcyTcTnyer (pnc. l20). Bropoft sHÄ BcTpeųaeTcfl
qacTo rio Bceft TeppHTopHH ņ 6o.norucrblx Jlecax' Ha HLI3HHHsĪx 6olotax, no
6eperam BoĀoeMoB H B KaHaBax. I. germanica L. qacTo KyJIbTI.iBIĮpyeTcfl B
caĀax KaK ĀeKopaTHBHoe pacTeHI,Ie' KyJIbTIļBI'{pyĮoTcfl H Āpyflįe BHĀbI ķaca_
THKA.

Ms pola Gladiolus

,L. ņonlķo oĀIIH BI'ĪĀ BXoĀI'IT B-cocTaB cnoHTaHHoü
imbricatus L., ncrpeuaercr MecraMI'I Ha Jlylax'
reppuropuir
G.
S;ropu
Ha
IIoüMaX
B MaTepliKosoft ųacņz TeppHTopI{n (puc. l24),
LI
B KycTapHĮįKax
MecTaMI,I oTcyTcTByeT. B xy.rrlrype ilļįIpoKo BbIpaųLIBaIoTcfl tJIaBHbIvr o6pasou ru6pI.t4Holo rrpoucxox{ÄeHuff BIļĀL'I įU[axHļ,IKa' TaKx(e [peÄcTaBI{TeJļIl
Äpyrfix poĀoB (Tritonia Ker-Gawl., Freesia Ecklon ex Klatt l,r Äp.).

Ceu. CurnnKoBble

-

Juncaceae Juss.3

CeueficrBo cIĮTHHKonux npeįcTaBleHo s 3croĪļHlĮ ĀByMfl poĀaMIĮ _
Bcero 23 BIįÄa.
CLITHLIK (Junclus L.) n oxuxa (Luzu|a DC')
- HHx
BcTpeļIaloTcfl naI'I6olee
Cpean
suĀos.
PoÄ Juncus coĀepxur lB

t

Cocrasl-rJįa C. Tanltc.

2 Cocņabana C. Ta;rrrc.
3 Coctagr,rlt P. Cau4ep H
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,II. Bx.įķqcoo.

tIacTo H pac[pocTpallel-Ibl

no Bceü TeppĪ.lTopIih

To,'IbI(o

8 ņllĀos. Ha

6onee

Āopolax, saõoĮoųet-IĪ]bļX J'IyraX' }Ia 3a',Įex(HL,IX 3eMį'Iflx' B KyCTapHIįI{oBbĪx ĪļopocJI'IX' Ha MoI{pbĪx Āopolax ļ-r B dty}Kax flpou3pacTator c. xa6uü

I]JĪa)KHbļx

(J. bufonius L.), c. cn,lrccnyrltt? (J. compi,essus Jacq.), c. a"llnnücxuü
(J. alpinus Vi1l.)' c. y3eJIKoBĪ,Īü'(J. nodulosus Wahlenb.), c. .l,leHI.lctuü
(J. articulatus L.)' c. cI{yųeHI-Iuü (J. conglomeratus L.)' c' pacxoĀslu\uil'cg'
(J. eflusus L.), c. nurearz4ulrft (J. f iiiformis I-.). OrpaHIzqeFiI-IbIM pacnpocrpaIIeHĮ.{eM o6naĮ\aer ņ 3crorrlrlt c. Ķepapa (J. Gerardii Lois.), xe.lxtoņuücl
oÄHaĪ(o BeCbMa oõbt,ļHliį{ BLIĀoM Ha MopCĮ(oM no6epexse u Ha iĪpIĮMopcKIiX
Jlylax. B rou xe 6tioroue' oĀHa](o 3aMeTHo pexe npeĀbĪĀyųelo BHĀa' pacrrpocrpaHėn c' 1anruttcxufl (J. ba1ticus Wiļld.). floc"reĀnuft' str, BcTpeųaeTcf y tIac Ha Iolo-BocToįIrtoli rpariIlqe cBoefo apea,Įa Į1 Āo IIaCTo'IUĮelo BpeMeHIĮ oTMeueH npu6,rĮ,I3HTeJIbHo c 30 tuecroįIaxoxĀeHĪ.Īžl (puc. l47). Co
c@epoI2 BJlkI'IHĻtfi uopcroü BoĀbĮ cBfl3aHo ĮI pacnpocTpaneĮIĮe c. fl'IlyilaĪĮero
(J. ranarius Song. et Perr.)' xoTrl o}I MecTaMH H IIpoHįIĮ(aeT lopa3Āo rny6xe
Bo BHyTpeHriue o6.ņacrn TepplrTopI.įlĪ' ųeM ĀBa npeĀbĪÄyIIĮHX Bļ.IĀa' irpol{3pa-

CTafl Ha BJIa)KHį,IX lJIĮ.IHįIcTbIX IIecļIaHblx iloqBax. Pe4xul,t BįIÄoM flBJI'IeTcf y
HaC c. pacTorIblpeHirlrlä (J. Squarrosus L.), ncrpeuarcuļuIlcg n uarepuxonoit
ųacTH Cenepo-3ana4uoü 9crogult (puc. 129) Ha ceBepo-BocroqHoii rpaHlzųe
cBoelo apeaJla. ori pacrer 3Äecb Ī{a 6o.ņee yr,raxHėuHtĪX Āoporax [ecqaHL,Īx
lycroniet? Įi lIa sa-6o.ltaįĪLĮBaIoųlĮxCfl MecTax' a TaI(x(e B pa3pex(eHĻIbĪx cocI]flXax. C. ys"lonaruž (J. subnodulosus ,Schrank) n ra.lecrae oļIeHb peĀKolo
peJIIĮI{Ta BcTpeqaeTcq s 3croHLIu Ha ceBepo_BocTo.iuol1 lpaĪĪHiĮe cBoelo
apeaJIa. Br.I4 pacrėr s salaĀĮ{ol? ųacTZ ocTpoBa Caapeuaa H I,I3BecTeH
ToJĪbKo c IrteCTI,I MecToHaxox1eHut1 Ha K/,ĪIoįIeBltx 6o,ņorax y no4uoxuIž
CI(JIoHoB (pllc. l42). PeĀxo paCnpocTpaHöH e 3croHļ4k1 Ļ1 c. ,ryKoB].ĮįlHrtfi (J.
buļbosus L.). Bua o6Hapyx<eu ņ 3croulru To,'IbĪ(o Ha 3atraÄHblx ocTpoBax Il
B ceBepo-3anaĀnotž įIacTH MaTepHI(a (puc. l37) ttpolI3pacTafl Ha 6eperax

'

soÄe. C. cņuruücxtlft (J. stygius L.) ncrpeuaeTcfl pacceflI{Ho B MaTepIĮKoņoü ,racrl.I TeppįITopĪĮu' lĀe Āo cHX Įiop 3aper[cTpĻIpoBaH
npz6,lusureJIbl{o lla 20 ltecrouaxox<Āelllļfx Ha oI(paĪ,IHaX BepxoBbIX 6o.ņor
H Ha Āpyl}rx ealonaųuķarcttĮĪīxcfl ytIacTKaX (pzc. l35). B 3croultyl J. stygius
BcTpeųaeTcrI Ha oTItoCĪ.tTe,ĮbHo IoxHoü rpaHļ4Iļe cBoelo apea,Įa. ArrrponoxopHķlIž c. roHxIą r? (J. tenuis \I/iļld.), BlĪĀ ceBepo-aMcplĪĮ{aiIcĮ(olo ĪļpoĮcxo)KĀeI.IĮ4fl, pacIIIHpH'Į lpaHlzųbl cBoelo CHHaHTpoIIHolo apeaJla n Enpone B TeĪIeHIze
noc,ĮeÄHHX 25 ner, rrpo6upaacl Ha ceBep H ĀocTI.IlHyņ Ioxrroü 3crouuu. orr
pacrėr 3Āecb Ha cbĪpbIx MecTaX lla ilo,'ĪeBbļx' /ĮecHbIx Li JIyloBbIX Āopolax'
Iļa cĪ('ĮoHax Ī{aHaB I.i Ha IIoJIeBblx Me}Kax. Įo Hacronųelo BpeI\{eHil 6u,l o6Hapyx(eĪi s 3croHĮa ņ 13 uccrol]axoX{ĀeIIHnx (pac. 132). C. cķ"loųgtoltļuitcl
(J. inflexus L.) usrecrell B ļlacTo'Iųee BpeM'I ToJibI(o oi(oJlo ŽIltxeir. I(por'ņe
BblĮilenpnBeÄöuultx, s 3crolttrrt B[oJItIe Bo3MožI(ĮIo HaJĮlItIįIe eņė Ālyx BlIĀoB
CįITII}II(a. C. o6oroĀoocrpuü (J. anceps Lalrarpe) o1'r4eįIell JĪHĮĮIb oĀĮIa}I(ÄbĪ I-Ia
ocTpoBe PyxHy, a c. lo/ĪoBųarr,rü (J. capitatus Weig.) nor<a euĮė ue o6ltapyrķeIr, o6a p.Ba Bļ4Āa' XoTfl ļĄ peĀI(o, ]Io BCTpeĮ]aĮoTc'I B coceĀIlįIx cTpalĮax.
noÄoėMos u ņ

ue,rt<oI?

Poa Luzula ox'sarĪ,tsaer g 3croHLILl 5 nz4oe' cpeÄĮĮ I(oTopbIx ÄBa - o.
BoJIocHcTafl [L. pilosa (L.) Wi1ld.] u o. Ml{ofoĪĮBeTĪ{onan IL. multifļora
27 ENSV Iįoora IX
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scefi TeppHTopĮĪĮ pecny6.lruxu. lIepelifr
lI JIecoJlyloBbĪM pacTeHIleM' a BTo'
BHĀ gBJĮfleTcf
poü pacnpocrpaHėu Ha 3a6oĮoĪ]eHĪ.ĮbIx lĪ cblpbĪx ,Įyrax. PacryuĮax s 9cro'
ī,r^" nu aār.po-uo.ro.IHoli lpaliĪ{ųe cBoelo apcaila o. paBIIIIHHaa IL' campestris (L.) DC.] pac[pocTpaHeHa sĀecĪ, 3aMeTHo peN{e' xoTfl oHa IIoūaEolee
ÄaeTcfl paccerIHHo Ha BJIaxHbĪx Įyrax Bo Bcex paüouax TeppI.ĪTopHIĮ.
pal1escens
peĀKIĮIVĪ; Ī{eM IĮpeĀbĪĀyņļĮe BHĀLĪ' flB,,IfeTcr] o. 6.ĮeĀHosaran |L.
(iWahļenb.) Swartz], BcTi]eĪ]aĪo]U'a'Icfl paccerlrlHo tlo eceü reppnTopl'rü pec'
ny\nuxu ĪIa 'Īylax I] J'ĪecoJļylax' R - Ī(}rCTapHĮ4I{aX u Ha cI(JIoHaX KaHaB
(puc. 156)' o.6enoearaa i[L. ļuzuloicies (Lam.) Dandy et Wilm.], sane_
cėngag us Cpe4ueri Enponu Hecl(oJjbĪ{o BeI(oR ToMy Ha3aĀ B 1lapĮ{n rĮpe)KHI'Ix
uueHIzii, peĀI{o BcTpeĪļaeTcfl B oĀĮĮĪļa'ĮoM BtiÄe B HeĮ{opaJIĪ]HL'Īx JIecax
(puc. 150).
oõķtųllķt no
r7IaBHbIĮ{ o6pasoir,t .ltecHbIM

(Ehrh. ex Retz.) Lej.]

Cevr. opxuÄĮįble, qTpLIuĒiMKoBĮ,le

- orchidaceae

Juss.

ļ

Bo ģ.uope 3crorrnu o6rrĮee ĪļĮicĮo BI]ĀOB ceMeiįcTBa opxĮIĀHbix cocTaBnaer 36, cpeĀįI :anx 2 Ī]uĀa B i{acTorIuļee BpeMf 6onķure ne o6Hapyxeuu'

I-1au6onee ģorara BHĀaMĪi opxHĀHbIX 3arlallsarl 3ctoHult, I(aI( MaTepI4KoBa9
ųacTb TeppĮ-lTopĮiu' TaĪ( H ocTpoBa' ocoõeguo ocTpoB Caapeuaa. Taķx<e z
BcTpeųaeMocTb opxHĀHbiX IĪaLĮ6o/Īb11ia.fl B 3anaĀgoü 3cronI'tlz. Ķouqenrpauun
BlIĀoB opxgĀHbix ņ oõnacrgx 3anaĀuoü 3crouul.t cĮoco6cTBoBa,Įü TaMoĮIIHHe
6orarķte įI3BecTbĪo IIOįIBĮ,I' 6o.iiee lņgrķuž K"II-{MaT I'1 lloÄxoÄflņue ltecroo6u_
Ta:r:rhfl'' Hauuenee 6eÄHa BlIÄaMI't opX]IÄHbIX Cpe4Hln 3crogptg.

tr4cxoÄq ns . oco6eggocreft pactlpocTpaHeHltf opxųĀĪ1bIx

B 3ctoulllt,

MoxHo BbĮĀeJI}ITb 4 rpynnlr BLIĀoB. 1. Bu4aIrau, pacrrpocTpa}IeHHbIMI'I ToJIbI{o
s 3aĮaĀHoI? 3cronux Ī,IJI?I xe n npeoõna4aloxĮeM ģo.lķungcrBe lĪpoų3pa_
Anacamptis pyramidalis (L.) Rięh. (puc. 201)'
cTaIoUĮI.ĮMtI TaM,

'ĮB',IflĮorcri
cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (pfic. 160), orchis mascuia (L.) L.
(pllc. lBB), o. nrorio L. (puc. l86), Dactyļorh\za cruenta (o.F. Muell.)
sĮo 1puc. 19l), D' Ruthei (M. Sclrulze) 5o6 (puc. l95), ophrys insectifera
L. (puc. 180), Gymnadenia conopsea (L ) R Brown, G. odoratissima (L')
Rich. (pnc. 173), Platanthera chlorantha (cust.) Reichenb. (pizc. 179),
Herminium monorchis (L.) R. Brown (puc. 202) n ;Liparis Loeselii (L.)
Rich. (puc. 205). PacnpocrpaHeHLIeM I4cĮ(,ĮrcĪļļ.ITe,'ĪL,ĮIo ToJiį,Ko Ha ocTpoBe
Caapeuaa 6lr,ru orpaĮIHĮieHbI I.r pafiee BcTpeĮIaBlxI'tecfl TaM eu4u Dacįy'
ļorhīza sanbucina (L.)'5o6 (pnc. 1Bl) u orchis coriophora L. (pnc. lB1).
2. Bu4alti.t, pacilpocTpaHeHHbiMiĮ ņ 3anaĀgol',r u Cenepuoli 3ctollt'Iu,
flBJl'ļĮoTcfl Ceplialanthera rubra (L.) Rich. (pnc. 162), Epipactis atrorubens
(Hoffm.) Bess. (pHc. i66), Orchis militaris L. (puc. l83) O. ustulata L.
(pnc. 185).
3. PacnpocrpaHeHĪ,Ie ņ Bocro.iHoü 3cņoriuu ycTaHoB,ĪeHo ToIbKo ÄIq
Epipogium aphyllunr (F. ļW. Schmidt) Sr'vartz (puc' |72).

Į
4ļB

Cocraģnla B. Kyycķ.

4.

Hau6o.nluryio rpyļlūy cocTaBJI'{ļoT BĪ.īĀbi c pacceflHHbĪM pacĪpoČfBcelo 16 sįIÄoB. CI.cla oTHoc'tTcfl Cypripedium caļceoļus L.
(pņc. l58), Dactylorhiza baltica (Klinge) orlova (puc. l93), D. Fuclrsii
(Druce) 5o6, D. maculata (L.) Soõ, D. incarnata (L.) Soõ, D' Russowii
(Klinge) Hoļub (puc. 199), Epipactis palustris (L') Crantz, E. helleborine
(L.) Crantz, Piatanthera bifolia (L.) Rich., Goodyera repens (L.)
Ę. Browir, Listela. ovata (L.) R' Brown, L. cordata (L.) R. Brown
(pac. i 70) , Neoitia nidus-avis (I-.) Rįch., Coraļiorhiza trilida Chät.,
Malaxis paludosa (L.) Srvartz vt M' monophylios (L.) Swar'tl. VĪcķnloųytreJibHoe pacrpocrpaHeHile r.iMeer Coeloglossum viride (L.) I-lartm.
(puc. i76), HecĪ{oJItKo ĀecflTI{oB MecToi{axo)KÄeuaž Ī(oTopolo pacnpeĀeJleHb]
MexĀy ganaĀnoü, ceeepuot? ü Īolo_BocTo.Igotž ĪĮacTfiMLI pecny6,nuxin.
3aueņHo BbIcoĮ(IaM flB'ĪfleTcr{ Ī{?IcJļo TeX BHÄOB opXHĀHbIX' i{oTopbĪe Āo_
TaKHx BLIĀoB
cTHlaĪoT s 3cņoHĪįN orĮpeĀeleHĮ]oü rpauuņsi cBoelo apea'Įa'
gcelo l5' Ha repparopuu 3crou*u cerepHoü lpaHĪĄIĮbi cBoelo- apeaJĮa ĀocTįI_
rarcr Anacamptis pyramidalis, Cephalantl-rera rubra, Orchis militaris,
o. ustulata, Dactylorhlza baitica, D. X Rrtķei, Plantanthera chlorantha,
Herminium monorchis, Liparis Loeselii u Epipaciis palr-rstris. Ha cenepHoüceBepo-BocTo.ļtroļ1 lpaHļ.irļc cBoelo apeaJIa ĪĪpoĮI3pacTaĪoT Cephalanthera
longifoiia, Orchis mascula, O. morio ir Gymnadenia odoratissima. Beclua
6"Įusxo K ceBepo-Bocro.ļHoiį lpalIHųe CBoelo Į{acT].IųHolo apeaJIa noĀXoÄIlT
Ophrys insectifera.
MecroodnraHļ.IflM .opxl4ĀIlbĪx BIzÄoB' Ha TeppIzTopau 3cronuI,I HaHocflT
BpeĀ MeJIĪĄoparueuue paõott l, CeJ]bcI(oxo3ltiicrseHHag ĮpoI.Į3BoÄcTBeHHa'
ĀerITeIbHocTb' 3apacTaHI.ļe ,Īeco,'lyloB KycTapHįlKaMĮl, B HexoTopbIX c'Īyļiaflx
n o6,ņecegue /ĪyloBbĮx yųacTI(oB. Mecronaxo)KÄeHnfl s6fluslr ropoĀoB yHlzĪiTo)KaloTcfl B XoĀe cTpoüTe,ĮĪ,Hl,tx paõor. 3ac"ryxueaeT yIĪoMLiHaHLIfl Iz BpeĀ,
iĪpHįII.IHfleMuü rĮ,rope OpxĮ]ĀĪ{bĪx 3croguu I<a6atlail,ttz, I(oToplie c6eĀa}oT Į{op_
HeBbIe Nny6un ļ.I I{opHeRarļa opXLÄHĮ,ix, oco6eHHo poĀoB orchis L. u Pla_
tarrthera Rich. Boagnble KpbIcLĮ yHĪ.iųTo)KaĪoT KopI{eBbIe xnyluu eĪrÄa Dactylorhiza baltica, pacTyxļfie xa npnõpexiįIblx MecTooõųra:uunx.
Me>xeĪ.{ĀoeHe ruõpu4lt po4a DacJyļ'orhiz.a Neck. ex Nevski BcTpeqapaįIeHIĄeM

ĮoTc'I cpaBrIĮ{TeIbHo ĪļacTo.

KoHcrarupoeartlr IĮ Me)KpoĀonlie rN6pIa4lr Dacty1orhiza Fuchsii X
Gymnadenia conopsea lls Ceeepi:oir ų 3anaĮ\uotž 3cņonuN (pzc. 206) u
Dactylorlriza Russowii \ Gymnadenia conopsea JĄ3 }olo-BocToĮIuotž .{acra
3c'roHIzlE.
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ALISMATACEAE Venį.l
The Water-Plantain Family is represented in Estonia by 2 genera _Aįįsma L. and. Sagittaria L' Aļįsma pĮantago-aquatica L. is common all
over the repub1ic, A. gramineum Lej. (Fig. 5) is distributed locally, A. ļanceoįatum With. (Fig. 7) is encountered very rarely. Sagittaria sagittifolia
L. is comparatively common throughout the republic.

BUTOMACEAE Rich.2

Of the Flowering Rush Family, Butomus umbellatus L. is chiefly
encountered in the water-bodies oĪ the Estonian mainland, but nowhere
abundantly; grows under optimum conditions in stagnant or slowly flowing
water at a depth of 40 cm.
HY

D

ROC H ARITAC

EAE Juss.

3

The Frog-bit Family is represented in Estonia by 3 genera of wateris distributed in bodies of water rich in humic
substances up to a de3th of I m (rarely deeper), occurring locally very
abundantly (e. g. in the Narva Water Reservoir) . Hųdrocharis morsusranae L. is comparatively frequent in Estonian mainland water-bodies.
Eļodea canadensis Michx. has been known in Estonia since 1905. At the
present time it occurs in larger numbärs in the eutrophic lakes of East and
Souiheast Estonia, so far not encountered on the western isļands.

plarrts. Stratįotes aĮoįdes L.

By K. Eichwaļd.
By E. Ī(ukk.
3 By E. Lellep.
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SC H E

UCH

ZE RI AC

EAĒ Rudolphi'

It is a monotypic lamily with a single genus and species
- ofscheuchzeria paĮustris L.
which gro\Ms in Estonia in the central regions
its distribution area. It gro\Ms in nearly all of our bogs, bui not very numerously.
The chief biotopes of the species are hoļlows in the bogs which are wet
throughoui the year. It occurs seldonr elsewhere, as, Īor instance, on bog
edges on catchment areas of acid bog waters. Peat analyses have shown
that in earlier times S. paĮustris occurred in our bogs much mofe nume_
rously. The reason for the decrease of its abundance is probably to be
sought for in a change in the water regime of ihe bogs as a result of drainage.

IUNCAGINACEAE Rich.

z

of the 4 genera of this family, only one genus

TrigĮocllįn L.

is

- frequently in- the
represented in Estonia by 2 species. T' paĮustre L' occurs
fens of the whole republic, on paludified shores' of water-bodies, on wet
half-paludified areas as well aS on moist clayey coasts. T. marįtįmum L'
is distributed in Estonia only on moist saļine coastaļ meadows, likewise

directly on the borderline of the water among coastal stones, less often on
moist sands of the seashore.

PoTAMo

G

EToN AC EAĒ Dumort.

3

The Pondweed Genus (Potamogeton L.) is represented in Estonia by
17 species, which belong to the subgenera Potamogeton and Coleogeton.

The subgenus Potamogeton comprises 14 species, which are divided
into 3 sections: Potamogeton, Gramįnįfolii and Batrachoserįs.
The section Potamogeton is represented by 6 species to which are
added numerous interspecific hybrids. one of the commonest species in
the fresh-water bodies of Estonia is P. natans L. (Fig. lT)
- a species
with a rather wide ecological range. According to the great variety
of its
habitats (such as lakes, ponds, rivers r.vith a slow current), the species
is represented by several forms. P. perfolĮatus L. is rather common
(Fig. 37). As an unpretentious species with regard to the conditions oĪ its
habitat (it withstands wave action and running water, a hard bottom,
dilferent degrees of trophicity; mineral conient, salinity, etc.), it inhabits
different bodies oĪ water (lakes, storage lal<es, rivers, bays), at the same
time constituting numerous ecoĪogical forms. P. aĮpinus Balb. is a variable
species, frequent above all in bodies of running water and in storage lakes

, By L. Viljasoo.
, By L. Viljasoo.

a By Airne Mäęmets'
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aS weļl as in laltes of the districts little affectecl b), human a-ctivity and in
stagnant rvater-bodies (Fig.3l). Being a species extremeiy rich in forms,
P. gramineus L. is distributed in the republic in various rvater-boclies on
the West Estonian islands as rvell as on the r,vestern and north-rvestern
coasta1 areas (such as laltes, s1orvly rLtnning rivct's ancį r'ivulets, ponds,
ditches, pools), liļ<ervise irl the coastal .vaįets of Lal<e Peipsi. Inlancl this
species occįļfs locally {trig 27}, rlostly inhabiting r,,latet' u,iilr a scanty up
to a nrediunr nutrient content on a ļrard. sand-rl or c1ayey bottorrr arrd toļerating a low degree of the salinity of vlatct'. F. lucens L. is rather frequent
in lal<es and rivers of the moraine areas ol East and Sotrth Estonia. It
oCCurS less lrec1uently elsewhere, is rare on the islands (trig.21), preĪers
bocļies of water rich in nutrients ancl minet'iil sttbstances, and varies less
than tlre previous pondweeds. P. praeĮotrgls Wr-r1f. (Fig. 33) is scatterecl
all over Estonia; has a comparatively linrited ecological range and accordingly varies 1iitle; it grows most frequently iņ. ļa-ļ<es having pa.1udifiecl or
Swampy shores and containing somewhat hr-rnrįc water. oi the h),brids, the
most frequent are P. gramineus \ P. per|oliatus (P'X nį.tens Weber) and
P. gramineus \ P. Įucens (P. X Zįzįį I(och ex Roih), neither are rare
P. ļucerts )( P. perfoĮįatus (P. X decipĮens Nolte ex Koch}, P. Įucerts \
P. natans and P. gramineus )( P. natans (P X sparganĮĮfollas Laest. ex
Fries). Hybricls oĪ P. alpīnus and P. praelongus are met with less fr:eqr-rently.
The section Graninif'oĮij conrprises 7 species. The most rvidespread of
them, having,the lviclest ecologicai range ancļ the iargest number of forms
is P. BerchtoĮdįį Fieb. (trig. 5a). This species is above a1ļ characteristic of
stnaļl lvater-bodies, its intraspecific taxonoln1' siiļl neecls clarilication' It
is not excluclecl that in addition to a la.rge number of habitat forrns this
species Inay contain some genetically separate units, maybe even independent species (i. e. we may lrave to cio with a coļļective spccies,); in the first
place the peculiar form with obtuse leaves (Fig. 55), u,hich inhabits several
Estonian laltes, is in need of a special str"lcly; il.s relatively stable set ol
characters combines features oĪ P. Berchtoldįį ancl P. obtusiiolius ant|
Seems to be identifiable lvith the cļebatable taxon P. SĮurrockll A. Benn.
founcį in Scotlanc1's 1aI<es. P' Frįesįį Rr-rpL. (irig. 47) is a species occurring
frequently in tļre rtlaįn1anci part of Estgriia anc1 inhabiting above alļ
stagnant waters having a lrruclcly bottorri*hrcl bcing rich in mineral ancļ
nutricnt substances; it varies consiclerabiy less than the afore-mentioned
species. P. compres.slls L., founcį in sirnilar boclies of water, is of rather
frecluent occurrence in eastern ancl sorlth-eastern Estonian lakes (a1so in
old rivers, ponds etc.), at the same time being not much variabļe; ii is
inlrequent elsewhere, but rare in West Estonia and on the isļands (trig. al).
The remaining species of this section are of smaller occurrence and vary
contparatively little. of then-r, P. rutįĮus Wolf g. is rather rvidespread, having
been founcį in a nulrrber' of shaĪlow muddy-bottomed lakes or sections of
lakes aįl over the republic (Fig. a5) . P. obtusifoĮius Mert. et Koch is
wiclespread basically in sluggish water (particuiarly in lakes) ol South
and Southeast Estonia; onĮy a few finds come from East arrd North Estoį"99

nia (Fig. 51).Irr Estonia P. pusiĮĮus L. is ilaįnly connected rvith coastal
areas atrcl isļancls (occurring also in bracļtish l'vater); thc other area ol
distlibution is the littoral of Lake Peipsi; in ihe interior of the republic
this species is found very rarely (Fig.49). Due to iis great similarity to
P. BerchtoĮdĮi, they are often conlusec1 r,,,itlr each other and tnany earlier
and even contetnporary investigators have unįtecļ thesc both weil separable
species under a common designation P. ptlsiĮius (s. 1).Tļre ralest species
in this section as welļ a-s in the rvltole gerļLįS js P. trįcĮtoįcļes Cham. et
Schlechtencl. fi1., which in Eslonia occurs on the nottirern boundary of its
range; it is at present knorvn only from 1 ļocaļity (the litioral of Lake
Peipsi of the town of Mustvee) apart frotl a Iincį in the micĮcĮle of the

plevious century (on the flood plairr oI Ę11,ę1" Enrajõgi not far' It'om Tartu
(Fig. a3). LIyį114' are rather rar'ely louncl among the species of this section.
Tlre foļlo''ving lrybrids have been observec1: P' Berchtoįdįi x P. Frįesįį,
P. Frįesįi )( P. pusiĮtls ancl a ferv hybr'id populations u,hose or"igin has remainecļ open so fal.
The section Batrachoserjs is representecļ by a single species
- P. crįsptLs L., which is distributecl chiefly in tlie lal<cs of nutrient-rich moraine
areas of South and Southeast Estonia (Fig 57); iL occuls in the republic
near the northern boundary of iis range.
of the subgenus CoĮeogeton, there occur 3 species in Estonia. The
most widespreacl of them
- P. pectinatus L. - is comrnon in various freshwatet'bodies of coastal areas and of isļands; (1al<es, streams, 1arger pools)
as weli as in bracļ<ish water; inland it is distributec1 above alļ in the basin
of Laļ<e Peipsi
Laļ<e Vortsjärv, įt occurs sporadically
River Emajõgi
a1so in tnineral-rich ļakes of SoLrtheast Esionia ancĮ of the Vooiemaa area
as well as in some rivers on a bottoln of sandy loam (Fig.67). It is a
strongly polymorphic species rvith a vridc ecological range, as a resuit of
whicļl some taxonomists have treated some oĪ its forms as independent
species. From the point ol view oĪ.habitai requiretnents and of the distribuiion pattern P. fiĮiformis Pers. resembļes the previous species; however, its
frequency of occurrence is consicįerably stlla11er, in particu1ar in the interioi'
of the republic (Fig. 59) , its intraspecif ļc variabiļity beirrg smal1er, too.
The ļittle-known hybriclogenous species P. \ tlĮeinshatLseniį Juz. ļs a
rarity for the Estonian flora as .vell as elseu,hei'e [the taxon rvhich has
been dcscribed from samples collected in the LeningracĮ Region seems to
be rather widely distributed in the north-western ancl northern regions of
the U.S.S.R', representing in a1l probabilit1, 2ņ arrcient hybrid oĪ P. aaginatus Turcz. (with P' fiĮiformis?) e:<istirrg incleperrdenily at the present
tirrre]. In Estonia this taxon has been founcl in rit,ers Carry|ņg a rapid
current oĪ cold water
Järrijõgi, Ahja ancl Võhandu (trig.6l).
- the rivers hybricls
Of the interspecific contemporary
of the section, P. iiĮĮformis \
P. pectinatus ocčurs in many placeš in tlre coastal rvaters ancĮ įn the
shaļlow waters of Lake Peipsi'
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RUPPIACE4ā Hutch.

l

The Diich-grass Family is representecl in Estonia by 2 species. Ruppia
marįtįma L. is rather common in Estonian coastal waters, and growing
on a sandy or muddy sea bottom at a clepth of up to I rn it is protected
from rough WaVeS; the saliniiy of rvater is over 5o/oo. R. cįrrhosa (Petagna)
Grande ocČLlrs rathel seldom (Fig.69), gror.ving on a sancly sea bottonr at
a depth of. 2 to 3 m in a water whose salinity ranges between 6 and 70lo'c.
ZAN

NICHE

LLĪAC EAE Dumort.

2

The Horned Pondweed Family is representecį in Estonia oriIy by one
genus. Zannįc|lelįįa paĮustris L. is a cosnropolitan water-plant growing in
coastal waters at a depth of 0.1 to 5 m where the salinity ranges between
5 and 70Į'9'3'. it can also be found at the estuaries ol rivers 'and streams as
well as in littoral pools which are intermittently under the influence of
brackish- water. It has also been found in non-saline inland water-boclies.

ZOSTERACĒAE Dumort.3
The Eel-grass Family is represented in Estonia by Zostera marina L.
This grows in patches in the neighbourhood of the rvestern islands and in
small bays of the Gulf of trinland ai a depih of 2 to 6 m in a water having
a salinity of 6-70/oo.

NAĮADACEAE

'

Juss.a

The Najad Family is represented in Estonia by 2 species. Najas murįna L. is seldonr met with in the bays of the western islands and in the
mainland part ol West Estonia, very seldom in frešh rvater (trig. 72).
N. fĮexiĮis (Wil1d.) Rosil<. et W.L.E. Schrnidt is a very rare species
(trig. 7a) discovered as recently as 1972 in the Valga district.

LĮLIACĖAĒ Juss.5
The Lily Family of Estonia is represented by 18 genera, the majoriiy
of them being cultivated as decorative garden plants. The genera of the'
native flora (or those containing native species) aro the following: TofieĮBv
Bv
Bv
Bv

Bv
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T. Trei.
T. Trei.
T. Trei.

E. Lellep.
H. Rebassoo,

dįa Huds', CoĮchįcum L., Gagea Salisb., AĮļįun L., Asparagus L., Maianthemttm Wigg., Polųgonatum Mi11., ConuaĮlarįa L., Parįs L.
The genus TofieĮdia is represented in Estonia by a single species
T. ca.ĮgcuĮala (L) Wahlenb.
which grows in particular in the western
and northern parts of continental Estonia as well as on saalemaa in calcareous moist lneadows, in wooded meadows and in swamps (Fig. 76).
of the genus Colcltįcum, the most frequent species in gardens of Estonia is C. auįumnaĮe L., which is locally natura|izjng. Įn Northeast Estonia
it is considered to be a spontaneous species (Fig. 77) .
of the genus HemerocaĮĮįs L., H. fuĮua (L') L. and H. ĮiĮio-aspltodeļus
L. grow often in our gardens and thelz rarely escape.
of the genus Hosta Tratt the species H. aentrįcosa Stearn and H. lancifoĮia (Thunb.) Engl. are often cultivatecl as clecorative plarrts.
The genus Gagea is representecį in Estonia by 3 species: G. lutea (L.)
Ker_GawL' G. mįnįma (L.) Ķer-Garvl. and G. granuĮosa Turcz. G. mįttima
is locally distributed as a hemerophilous species (Fig. Bl ). G. granulosa
occuļ'S only in Tartu as a natura1ized species of eastern origin. G. Įutea
grows as a native species mostly in broaci-leaved nemoral forests on ihe
marginal areas of the republic (Fig. 82).
At the present time the genus Aļļįum is representecl in Estonia b\, 12
species. A. carįnatum L., which was earlier entered in the floristic lists
of the republic, has to be deleted from the Estonian flora because there is
no find to confirrn it in our republic. Īn our garclens A. cepa L., A.
fistuĮosun L., A. satįaum L', A. ampeĮoprasum L., A. porrum L. and A' schoenoprasĮĮm L. are cultivated as vegeiable plants. The last-rnentionecl species
is also founcl ir-r Nolthwest Estonia ancl on the western islands as a native
on moist alvars, in Īuniper stands ancį in coastal meacįo."l,s (trig. 90). of
the native species, A. oĮeraceum L. is the most frequent, growing nearly
all ovcr thc republic on alvars, in juniper stancls, on roacl- ancl fieldsides,
in dry nreadoņrs and parl< meadows as rvelļ aS on coastal areas, being to
sotne extent a rather Īremerophilous species . A. scorotļoprasuftx L. is ās a
calciphilous species mostly distributed on the islands and seashores of
west Estonia, in parl< meadows. on alvars ancl in juniper stancls (Fig. s5).
A' aįneaĮe L. is so far Ī<nown only from the islands Hiiurnaa and Saarenlaa
(Fig. Ba). For the first time in Estonia A. lwa\c]steį'n,įį G' Don fiļ. (Fig. 87)
rvas icįentified on a field margin of Saaremaa in lg56. A. angulosim t'.
(Fig.92) has been found as an adventive at times in different parts of the
repuhlic. A' ursīnum L. (Fig.94) occurs throughout the reprrblic in nemoral
forests, parlrs and shrubs.
of the gentts Lįtįum L., the following specięs are nlost frequentĪy
cultivated in Estonian gardens: L' candįdum L., L. regale \Į/i1s., L. įancį|oĮium Thunb., L. buĮbĮferum L., L. croceum Chaix and L. martagon L.
The last-mentionerl species is cultivatecl particularly in the rvestern parts
of the reprrblic where it sometimes escapes ancĪ becomes naturalized
(Fig. 98). Tlre sanre is true oĪ L. ĮancĪ,f o\įum ancl very often 1-. bu1bīf erum
(trig. l0l)
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of the genus FrįtįLLarįa, L., F. meleagris L. and F. imperiaĮis L. are
cuļtivated in Estonia as decorative p1ants.
of the genus TuĮipa L., here and there T. sgĮaestris L. is found escaped
or naturalized whil'e everywhere T. Gesnerana L. is grown in gardens in
nį]fflerotrs forms ancį varieties.
The genus ScįĮĮa L. is in Estonia represented chieĪly by 2 decorative
garden species: S. bifolia L. and S.'sįbįrįca Haw. The latter is quite comnron
and sonretimes escapes and riaturalizes' S' bifoĮĮ'a is cultivated rather
ra

rely.

of the genus ornithogaĮum L.,2 species are cultivated in the republic:
o. umbeĮĮatumL. (frequent, sometimes escapes) and o. nutans L. (is cul_

tivated rather rarely)
of the genus Hgacinthus L., H'orįentaįįs L. is cultivated in Estonia
in many varieties ancl forms.
Of the genus Muscari Mll!.,2 species are cultivated in our gardens:
M. negĮectun Guss. ex Ten. and M' botrgoides (L.) Mill.; the latter occurs
more frequently.
The genus Asparagus is represented in our gardens by widely cultivated,4' officinal[s L., which occurS as a native oņ the islets and the coasts
of the western and south-western parts of the republic (Fig. lll).
of the genus Maįanthentum there occufs in Estonia M. blf oĮium (L')
F'. Įi. Schmidt, which is frequent in fresh and moist Spruce and pine forests
as well as in bushes throughoui the republic.
The genus PoĮųgonatun is represented in the republicby 2 species _
P. odaratun (Mi11.) Druce and P' muĮtifĮorum (L.) All. The fornrer is a
common species growing in coniferous and mixed forests, in parl< meadows,
juniper stands, on sand dunes and in other habitats; the latter is a calciphilous species which is distributed more numerously in the broad-leaved
anclmixed Īorests as rve1l as in the shrubs ol West Estonia (Fig. 1la).
of the species oĪ the genus Conaaļįarįa, C'. maįaĮis L. occurs aS a
irative of Estonia which can be met with everywhere in park meadows,
various types of foresis, juniper stands etc., as well as be cultivated in
gardens as a decorative and medicinal plant.
of .the genus Parįs, only one species
- P' quadrifolia L. - belongs
to the native lļora of Estonia; it occurs frequently in broad-leaved
and
rnixed fo,rests ihroughout the republic as well as in shrubs and in park
meaclows.

AMARYLLIDACEAE J. St.-HiI.

'

The Ariraryllis Famil1, is represented in Estonia by 3 genera: GaĮanthus
L., Leucojum L. and Narcįssus L., rvhich are all widely cultivatecl in gardens. There are no native species of this genus on the territory; however,
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N. pseudonarcįSsus L. occurs aS an escape and is found at Sookalduse
(Tartu Districi) as a naturalized species. Representatives of Crinum L.,
CĮįaįg Lindl., Amargllis L. etc. are cultivated in fooms and glasshouses.
ĮRIDACĖAĒ Juss.

l

The Iris Family is represented in Estonia by 3 genera: Crocus L.,
Įrįs L. and GladįoĮus L.
.Representatįves of the genus Crocus are known only in a cultivated
form.

2 species of the genus 1rls belong to the native flora oĪ Estonia

-

[. sįbįrįca L. and I. pseudacorus L. The fornrer species is clistributed locally
comparatively frequently on flood plains, on damp and swampy meadow-

land and in park meadows; locaily it is lacking (Fig. 120). The latter
species is frequently met with throughout the territory of swampy forests
and fens' on the shores of lakes ancį rivers and in ditclres. Į. germanica L.
is often cultivated as a decorative plant; sonļe other species oĪ Irįs are also
cuļtivated.
of the genus GĮadįolus only l species belongs to the native liora of
ihe repubĪic
- G. įmbrįcatus 'L., which is locally distributed in meadows
and shrubs, on flood plains in the mainland part of the territory (Fig. 124),
in places it is absent. Species of hybrid origin oĪ Gladįolus as well as
representatives of other genera (Tritonta Ker-Gawl., Freesįa Ecklon ex
Kļatt and others) are wiclely cultivated.

-

J

UNCACEAE Juss.

2

The Rush Family is represented in Esionia by 2 genera

and Luzuļg DC. embracing altogether 23 species.

-

luncus L.

The genus ,Iuncus comprises 18 species. only 8 of them are lĪore
frequent anclare distributed over the whole territory. J' bufonius L., Į. compreSSuS Jacq., Į. aĮpinus Vilļ., .r. noduļosus \I/ahlenb., l. articuļatus L.,
Į. conglonteratus L., l. effusas L. and Į. fiĮifornt'is L. are found on moist
and wet roacls, paludified meadows, waste lands, in shrubberies, in pools
and puddles' Į. Gerardįį Lois. is inland of limited clistribtrtion, wlr'iļe on
the seashore and on coastal meadows it is very common. ]. baĮ.įįcus wilļcl'
is distributed in įhe same biotope, but occurs much more rarely. The ļatter
grows in the republic on the south-east boundary of its range and has so f ar
been recorded from about 30 localiiies (Fig. la7). The cįistribution of
Į. ranarius Song. et Perr. is subject to the influence of the sea', although
locally it is found markedly more inland than the previous two species on
moist clayey and sandy soils. "Į. Squarrosus L. is a rare species, which in
the mainland part of Northwest Estonia lies bn thenorth-eastern boundary
oi its distribution range. Here it grows on moist roads and in swampy

t By
' By

S. Talts.
R. Sander and L. Viljasoo.
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places of sandy areas as well as in thin pine forests (Fig. 129) .1. subnodu-

/osas Schrank occurs as a rare relict on the north-eastern boundary of iis
range. It grows in the western part of Saaremaa only in 6 localities on the
spring lens under slopes (Fig. 1a2).l. buļbosus L. is also rare in Estonia
(trig 137), appearing on the eastern border of its range in the Baltic area.
Īn Estonia ii grows only on the western islands and in the- north-western
part of the mainlacl on the banks of water-bodies and in shallow water.
Į' stųgius L. occurs sporadicallY on the mainland where it is known from
roughly 20 localities on edges ol bogs and elsewhere on swampy places
(trig. 135). In Estonia Į. stųgĮus lies on the relative southern boundary of
its distribution range. Anthropochorous /. tenįus WillCl. of North-American
origin has been extencling its synanthropic distribution range in Europe
within the last 25 years northwards up to South Estonia. ĖIere it grows in
moist places on field, forest and meadow roads, on ditch banks and field
margins
- so far in 13 localities (Fig. l32). At the present time "į. infĮexus
L. is known near Jõlrvi. In addition to the abovementioned species, 2 more
!uncus species nray be mentioned. Į' anceps Laharpe has been recorded
once on RLrhnu Island, Į. capitatus Weig. has not yet been discovered.
'lhese 2 species occur in ihe neighbouring countries, although rarely.
'piĮosa
The genus LuzuĮa comprises'5 species, of which L.
(L.) Wi11d.
L.
muĮtiflora
(Ehrh.
and
ex Retz.) Lej. are common throughout the republic.
The former is distribuied mostly in woods and wooded meadows, the latter
grows in paĪudified and moist meadows. į. campestris (L.) DC. which in
Estonia occurs on the north-eastern boundary of its range, is less frequent,
although it is found in moist meadows scattered throughout the republic.
L. paĮĮescens (Wahlenb.) Srvariz is found less frequently than the previous
species; however, it occurs Īocally throughout the republic in meadows,
parl< meac1or,r,s, shrubs and on ditch banks (Fig. l56). L. luzuĮoįdes (Lam.)
Dandy et Wilm. r,vas introduced into manorial parks from Central Europe
hunrĪreds of vears ago, occurring rarely aS an escape in broad-leaved
forests (trig. 150).

ORCHIDACEAE Iuss.l
The totaļ nulnber of the species of the orchid FamiĪy in the Estonian
fļora amounts to 36; trvo of them
coriophora L. and DactųĮorhiza
-orchįs
(L.)
sambucįna
5o6
- are no longer met with at the present time. West
Estonia, both the mainįand and the islands, particularly Saaremaa, is the
richest in species. The abundance of orchids is also the largest in West
Estonia. The conceniration of orchids on the areas of West Estonia has
been favoured by the local calcareous soiĪs, a mild climate and the presence
of suitable habitats. Central Estonia is the poorest in orchids.
Proceeding from the peculiarities of distribution in Estonia, one may
distinguish 4 groups of species here. Group Ī includes ihe species distributed orrly or overwhelmingly in West Estonia; Anacamptis p!1ra-

'
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mįdaĮts (L.) Rich. (Fig. 201), CephaĮanthera ĮoņgįĪoĮįa (L.) Fritsch
(trig. 160), orchis mascuļa (L.) L. (Fig. lBB), o. morio L. (Fig.
l86),
DactųĮorhiza cruenta (o. F. Muell.) Soõ (Fig. 1g|), D'
(rų.
Rutheį
scrrut_
X
ze) Soö (trig. 195) , opllrgs insectifera L. (Fig. rcų, Gginnacļenįi rorop,rro
(L.) R. Brown, G' odorutįssima (L.) Rich. (Fig. l73), PĮatarLthera chļorantlt'a (cust.) Reichenb. (Fig. r79) , Herminiu*- *onorihls (L.)
R. Brown
(Fig' 202) and LĮparĮs Loeseįįį (L.) Ricrr. (Fig. 205). The previous occur_
fence of DactgĮorhiza sarnbucįna (Fig. lsl ) and orc-his coriophora
(Fig. lB1) was aļso confined to Saaremaa. Group 2 comprises the species
distributed in Wesi and North Estonia: CephaĮanthe1a rubra (L.)
(Fig. 162) , Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess. (Fig. l65) orchįs Ricķ.
mįįį,
tarįs L' (trig. l83) and o. usįuįata L. (trig. t85). Groņ 3 contains a single
species distributed only in East Estonia: Epipogium aphųlĮum (P
W
Schmidt) Swartz (Fig. 172). Group 4 embraces the species with a scaįtereci

distribution. Their number is the rargest
to species. They are:
- altogether
Cgpripedium caĮceoĮus L. (trig. 15B), DactgĮorhīza
bal.tįca (Į(linge) orlova
(Fig. l93) , D' Fuchsįi (Druce) Soõ, D. macuļata (L.) 5o6, D. įncarnata
(L.) 5o6' D. Russoaįl (Klinge) Holub (trig. l99) , Epipactis patustris (L')
Grantz, E. lteĮįeborįne (L.) Crantz, Pįatanthera bifoĮi,a (L.)
Rich., Gooclgera

repens (L.) R.'Brown, Lįstera ouata (L') Ę. Brown, L' cordata (L.}
R. Brown (Fig. 170), Neottįa nidus-auis (L') Rich., Coraļļorhįza tri'fid|a
Chät., MaĮaxįs paĮudosa (L.) Swartz and, M' mono,pĮtgtĮos (L.) Swartz.
CoeĮogĮossum aįrįde (L.) Hartm. is of an exceptional distribution
its
- ancl
roughly 20 ļocaiities have been divided among the rvestern, northern
south-eastern parts of įhe republic (Fig. i76).
The number of the orchids rvhich have reached the borderļine of their
range in Estonia is conspicuously iarge
altogether 15. The norilrern
margin ol their distribution area in Estonia -has been reached by Anacantpiis
pgramidaĮĮs, CephaĮanthera rubra, orchįs mįĮįtarįs, o. ustuļata,
Dactgttorhįza baĮtįca, D. X Rutheį, Platanthera chļorantha, Hermįnįum monorchįs,
Liparis Loeseļiį and Epipactis paĮustris. on the northern or north-eastern
boundary are found CephaĮanthera ĮongifoĮ,įa, orchįs mascuįa, o. morįo
and Ggmnadenįa odoratįssįma. ophrgs insectifera lies near to the north_
eastern borderline of its partial distribution range.
The habitats of ihe Estonian orchicļs are claĀagecl by land improveagricultural production activity, overgrowing of park meaclows with
l.lt,
bushes, on Some occasions also by the afforestation of meadowļand. Many
of the suburban localities perish in the course of construction work. considerabļe damage is done to the orchid flora by wiļcļ boars rvhich consume
tubers and rhizomes of orchicls, in particular those ol orchįs and PĮatanthera genera. Voles destroy tubers oĪ DactgĮorhįza baĮiica on watersicļc
habitats.

Hybrids occur rather often among members of the Dqctalorhįza genus.
intergeneric hybrids have been reported DactgĮoriįro F.uchsii
)(
Ggmnadenia Conopsea in North and West Estonia and DactgĮorhįza
Rzssoaii \ Ggmnadenia conopsea įn Southeast Estonia.

of

NsV FLooRA> Ix KoITEs MAINITUD sUsTEMAATlLlsTE ÜHĪKUTE
'TEADUSLIKE NIMEDE JA sÜNONÜÜMIDE TĀHESTIKULINE REGIsTER

<EESTI

Kehtivad nimed on toodud kursiivkirjas, sünonüümid _ lrarilikus kirjas. Poo'lrasvase kirjaga.arv viitab leheküljele, kus antakse vastava taksoni kirjeldus, kursiivkirjaga

arv

lelreküIjele, kus on jooi-ris.

-

AJloABItTHb!ļ'l yKA3ATEJIb HAyųHblx HA3BAHįĄV lĄ cMHoHMMoB
cIĄCTEMATI4qEcKl,lx E.ņI,lHI,Ių, ynoMrįtyTblx B įX ToME <ÕJIoPbl
SCTOHCKOII CCP>
Įeücrnure.rrrtble Ha3BaHHfl npHBeĀeIlbI KypclļBoM, cHHoHĮlMbI 06ltķHoseut'Iķtv
ilpuQroru. 9uc.ilo nolyx<lIprrlrir,r upr.rtpToM yĮ(a3bIBaeT cTpaHIrIļy' ua xoropoli ÄaeTcfl oilįIcTpaHHųy, rra xoropoü ÄaeTcrĮ pHcyllol(.
caHįįe Taxco}Įa, Īļ}lcJĪo KypcLBoM

-

Aceras pyramidalis (L.) Reichenb. fil.

398

Agavaccac 248

Aģavales

153

Agaue L. 217, 248

-

L.

attterĮcana

247

saĮntįana oLLo 247
- sįsaĮana Perr.247
Aletris japonica Thunb.

AĮįsnn L. 16, 17' 409,

-

arcuatum Michal.

167

420
22

Lei. 17, 20, 23,409,420
Ī. angustĮSsįmum (Äsch.

Graebn. 24

gramineuttt

-

Graebn.) Gl\jck 21,
f. gracilis KupfĪ. 24

420

graminifolium (Ehrh.
- ssp.
Steud.) Hegi 22

- var.
oÄ
430

ex

lanseolatum (With.) Sclruļtz

A. latiIoliirm
et Graebn. 17

SSp. Michaleįii

1ib.) Asch.

(Gi_

stenophyllum Asch.
- B.
Graebn. 24

24

latifolia Gilib. i7

Loescliį Gorskį 20
plantago L. 17,22,24

-

et

- Ī. gramineum 2ļ, 23
- Ī. terrestre Gftck 22, 24
Ehrh. ex Steucl. .22
- graminiĪolium
l.
typicum Glück 23
_ lanceoļatun
With. |7, 24, 25, 26, 409'
-

_ var latifolium (Gilib.) I(unth ļ7
f. aquaiicum Glück 20
p.- angustifolium Kunth 24
graminifolium (Ehrh. ex Sterrd.)
- T.Wahlenb.
22
pĮantago-aquatĮca L. t7, 18, Ą0s, 420
at'cuatum (Michal.) Asch. et
- ssp.
Graebn. 22
- D. angrrstissimrtm Ascļr. et

-'

et

pĮantago'aquatīca lB, 20
terrestie Gļück /9, 20
stenophyllum (Asch. et Graebn.) Sa-

-_ Ī.
l.

mrtelss. 24

AĮįsnataceae Vent. 15, 16, 30, 39, 409' 420
AįismaļaĮes l5, l55

Alliaceae 155
Alliaceae Dumort. (triibus)
AĮĮįeae (iriibus) l69

169

AĮĮįoįdeae (Durnort.) Engl. (alamsr-rguk.) 169
AĮĮ'ium (sekts.) l77

AĮįįum L' 157, 174' 4|4' 425
acutangulum Schrad.

-

193

_

ampeļoprasum

L.

176, l84, l85, 414,

425

-

' -

p. porrum (L.) J. Gay l8b
anguĮosum L. 177, ļ91, ls}, 193, 4l5,
425

carįnatuit
cepa

L.

L.

176, ls6,

4\4,

cocruleum
fĮstuĮosum

Pall.

Alef.

192

175

L.

176' ,1B8, 190, 4|4' 425
Vaf. fistuĮosunt 190

-

gī'ganteunz'Reg. t75
oleraceunt L. 176, |79, ls4, ļ95, 197,
414, 425
- var. compĮanatum Fries 196
porrum L. 176, 185, 186, 414, 425
prolilerr-rtn (rVloencLr) Schrad. ex Willd.
\92

rotundum L. JBI

sabuļosum Sįev. ex Bunge

saļįaunt

L' l75'

425
scltoenoprnsurtt

ļB9,

414, .425

175

176' ļB2, l83, 4l4,

L.

lB7,

175, 177,

aĮuarense FIyl. l89
- var.
var. schoenoprasunt l9g
(L') LIartm.
- var' sįbįrįcunt
L. 176, ļ7B,

t88,

I89
l80,

l79'

-.scorodoprasum
ļB0' 4l4' 425

var. ananthum Beck. l8l
var. scorodoprasum 181

siļlir'icrrm L. l89
- ursįnum
- 415, 425 L. l75, 176' 195, ls7, ]98,
uįctorįaįįs L' l75
- uįneale
L' 176, 177, 178, ļ?g, 4|5, 425
- \Y/aĮdsteįniļ
- ļ83,415, 425G. Don. fil. 176, l81' 1B2,

Alpini Buch. (alamperek.)

284

AĪstrocmer'iaceae 24B
AmargĮĮīdaceae ' J. St.-Hil. 153,

247' 4ļ6' 426

Amaryllidales

l54,

l55,

153

AmargĮĮis L' 247, 416, 427
Anacamptis Rich. 324, 996
- pgramidaĮls (L.) Rich' 397, 39s, 398,

4lB, 419, 428, 429
Anacharis canadensis (Michx.) Planch.

Androrchįs Endl. (sekts.) 373

AnguslifoĮiae (Verm.) Smolj. (sekts.)
Angustifoliae Verm. (alamsekts.) 392

Anthericum calyculatum L. l58

Apostasia 322

425

(Moench) Reg.

- var. uiaiparum (Metzg.)
CltĮstopltii Trautv. l75

(aIampcre1<.)

312

AponogeĮonaceae !47

176' 190, 19ļ, 4I4, 425

var. cepa 192
- var.
- 192 proĮĮf'erun

Anthelaea Gliseb. (sekts.) 312

Antheļaea (Griseb.) Bucļl.

38

392

Apostasiaccae 320
ApostasiokĮeae. (alamsuguk.) 322

Arthrocltįļįunt Irm. (sekts.) 334
ArticuĮati Fries ex Rouy (sekts.)

287

Asparagaceae 155
Asparageae (triibus) 233
Asparagoīdeae Verrt. (a1anrsr:guI<.) 233
Asparagus L. 156, 233, 414, 415, 425, 426
altilis Asch. 234

-

tnedeoļoįdes Tlrunb. 234

of[ĮcĮnaĮĮs L.234,235, 236, 415, 426

-

var. altilis

236

pļulnoslĮS Ba|<. 23Ą
scandens Thunb. 234

- Sprengeri Reg. 234
AsphodeĮoideae Yent' (alamsuguk.)

l62

Baįrachoserįs Ilm. (sekts.) l20, 410, 412'
421, 423

Burnarea 248

-

e(įuĮįS Herb. 24B

Buccaferrea cirrhosa Petagna 142
Burmannįaceae 320
Butomaceae Riclr. ļ5, 30, 409, 420
Butomus L. 30
junceus Turcz. 3l

-

umbeĮļatus L.

-

3l' 32, 409'

420

var. vallisneriifolius Sagorski

ex

Asch. et Graebn. 33

Į'erresĮrįs Gļįick 33
- t.Ī'. umbeļļatus
33
- Ī. aaĮĮįsnerii[oĮius
(Sagorski ex
- Asch. et Graebn.) Glüch
31, 33

Cauļįnįa Willd. l50
Cauįįnįa (Willd.) Peterm. (alampcrek.) l50
Caulinia fļexilis Willd. l51
CephaĮanthėra Rich. 324, 32B
(Mrrrr.). Rich. 330
- ensifolia
Įotlgī|oĮia (L.) Fritsch 328, 329, 330,
- 333, 418, 4t9,429
- rubra (L.) Ricķ. 32B, 33l, 332, 333,
418, 419, 429

-

xiphophyllum (Ehrh.) Reichenb fil.
330

Chįonodoxa Boiss. 224
- Lucįļįae Boiss. 224
Chįonoscįįla 224

CĮįaįa Lindl. 247, 416,

427

431

Codonoprasum Reicļrenb. 194
Codonoprasutn (Reiclrenb.) Į(och (sekts.)
194

CoeĮogĮossum LIarįm. 323, 356
uū'įd.e (Į..) tiar'tm. 3b6, 357' 35B, 419'

-

429

Coįchįceae Reichenb. (triibLrs) 160
CoĮcltįcum L. 155, t60, 4l4' 425

L. ļ59, lst, ļ62, 4|4'

autuntnale

-

J. ,ĻlLrrr'.
- Ī' albi[ĮorLlnz
)(hgbrīdulll hort. 161

Dactylorchis baltica (Klinge) Verm. 383
cruenta (O. Ir. Muell.) Vetm. 382

- Fuchsiį (Druce) Verm. 3BB
- incat'nata (L.) Verm. 378
- maculata (L.) Verm. 390
- Russolvii (Klinge) A. et D.
DacĮ gĮorhĮza (sel<ts.) 378
429

_

' - speciostrrz Ster,. 161
CoĮeogeton (ReiclLenb.)

Rarrnļ<. (alamperek.) 48, 124,41A, 412,421,423
a. Coleogeton Reįchenb. 124
Conttttclįnnįcs 320

-

L'

156, 157, 243, 414,

425'

-

426

-

bifoļia L.
najaĮĮs L. 243' 244, 1|6'
mrlitiflola L. 239
237

orlorata Mįll.
polygonatum

239
L. 239

Endl.

(triibr"rs)

_

242

Corall'orltįza Chäl. 323'

407

Ę. Brorvn 407
- innata
trifīda Chät.405, Ą07' 4|9' 429
Crįnunt L. 247 ' 4ļ6' 427

- asįaįįcuttt L'
Croceaė Dumort. (triibtts) 256
Crocosmia X crocosmiif lora
Crocus

L'

269

255,256, 4|6,

427

(Lemoine)

į
K\t. 257
-_- aufeįįS Sibtlr.
et Smith 258
Weston 257, 25B, 258
- fĮatlus
llcutfeļianrrs ĮIcrb. 257
albif įor'us

-

-

){hgbridus holt.

ļ

259

ntaesiacus I(er-Galvl. 258
neapoiitanus (Ker'-Gawl.) Mord. 257
satįrlus L. 256, 257, 258' 259

L.

oĪficinalis
- o. vernus
L. 257
P.
J?|nuS (L.) Įļill 257,253
259

Cypripediaceae 320

Cgpripedieae (triibus) 325
CgpripetlioicĮeae Lindl' (alamsuguk.) 322'
s25

Cgpripedium L. 323, 325
caļceoĮus L. 322' 325, 326, 327, 4ļ9'

-

432

429

,
-

(Reichenb.

fil.)

Sell

Soõ

-

380

var. cruenta (O. F. Muell.)

LIYI.

380

ssp. ī.ncarnata 3B0
380
- vaf. Ī.įncarnata
įncarnata 3B0
- Ī. oc'hrantlra Landlr'. 380
vaI. Įatįssįna (Zapal.) IJyl.

-

248

N. E. Brorvn

Fuchsįį 390

4 I 9,

įncarnata (L.) Soö 377,378, 379,3B3'
385, 388, 390, 392, 395, 419, 429
ssp. cruenta (O. F. Muell.) P. D.

-

426

,

ConuaĮlarieae (Dumor't.)

383, 3B5, 388, 3B9, 392, 395, ,408,

- ,var. Megeri
- vaf.
390

27B

4l5'

baļtica (I(ļinge) ollova 377; 380, 3B3,
384, 3B5, 390, 392, 4ļg' 429
cruenta (o. F. Muell.) Soõ 377, 3B0,
38ļ, 382,385, 390' 395' 41B' 429
Fuchsįį (Druce) Soõ 376, 37B, 3B0'
429

:

ConaaįĮarįa

392

DactgĮorhĮza Neck. ex Nevski 323' 376' 419'
425

162

Conpresst (Boiss.) Ęouy (sekts.)
$ Complessi Boiss. 278

Löve

380

ssp. ochroĮeuca (Bo1|) Ilrrnt

et

Summerh. 379, 380
latiloļia ssp. baltica (i(linge) 5o6 3B3

macuļata (L.) 5o6 376,37B' 380, 3B5'
388, 390, 391, 395, 419, 429
eĮodes (Griseb.) Soõ 392
- Ssp.
ssp. ericetorum (Linton) Hunt et

-

Summerh. 390

(Druce) I{Yl. 388
- ssp. Fuchsii
majalis SSp. baltica (Ķlinge) Soõ 3B3

- Ęussoaii (Klinge) Holub 378, 3B0'
- 383, 390, 352, 393, 395,408, 4r9, 429
putlteĮ (M. Schulze) 5o6 377, 385,
- \
386,387,418, 419,429

-

sanbucįna (L.) 5o6 366, 377'

418'

428, 429

strictilolia (Opiz) Rauschert 378
Traunsteįnerl (Saut.) SoÖ 395
SSp'.

Russowii (Klinge) Soõ

- y D. Fuchsii
D' baltįca

395
D. baĮtįca \ D. cruenta 395
D. baĮtįca \ D. incarnata 395
D' baļtįca X D. nacuĮata 396
D. cruenta )ļ D. FucĮtsĮi 396
D. cruenta \ D. incarnata 396

392

sylvatica (Pers.) Lorrd.

X D. Rrlssotoij 396
D.
/' D. it".carnata 396
D' Fuchsįį \ D. tnacuļata 396
D. F'uchsįį \' D' Russoaįį 39E
D. Fuchsįį \ Ggnnadettitl conopsea
40B, 408' ļ 9' 429
D. cruenįa

Gaļantlrinac Pax (alanrtliibus) 24B
Gaļanthus L, 247' 2Ą8' 4|6' 426
355,

X
X
D. Russr; ;iį X
D. nracuLata
419,4;9

396
D. Russoaįį 308

D. Rlssotruii

Glnul'adenia

*

cr.lno'1lsea 4*B'

38

cana' :nsįs Michx 37, 38, 409, 420
clens,l Pļanch. 38

Eridymior' '.ispanicus (Mill.) Chouard
(L.)

1Įol1.--r.ptus

Epipacti: (sekts.)

224

Ģarc|<e 224

336

Epipactis Zinn 324,333
atropL' '1 lrrea Raf . 338

-

atrl,rųuens (Hoffm.) Bess. 334,

338,

(L.) Crantz 334,336'

337'

339. 340, 4Į8' 429

- heļĻzborįne
4ļ9' 429
a. F: r'ubiginosa Crantz 338
- latiĪolia (L.) Alļ. 336
- paĮustrĮs (L.) Crantz 334' 335, 4ļ9'
- 429
r rubiginosa (CranIz) Gaucl. ex l(och
338

Epipogiurrt f(. Brown 323, 345

aphaļlunĮ (I'. W. Schmidt) Swartz
349,350,35ļ,4|8' 429
Gmelinii Rich. 349
Epipogon jį,ļpogon (L.) Į(eLn. 349

-

Freesįa Ec)<ļon ex

Klatt

(Jacq.) Ecklon ex l(latt 269

4|5' 426
catltsthatcensĮs (L.) I(er-Galvļ. 2l5

paĮĮidiflora Sclrr'enk 2l5
'ancįlo1ia (Thrrnb.) Sprerrg.

Ftrnkia

426

167

167

247

Sal: 156, 157, t69, Ą14' 425
gra] lsa Turcz. \70, ļ7ļ, lT2'

Gagea

'_^

425

Įuį.ea (L.) Ker-Gawl' Į70,

174,4t4,425
nlįnima (L.) I(er_Gaw|'.t70,
414 425

28 ENSV lļoora IX

ļ7ļ'
17

cartįinaLis Curt. 269
communįs L. 267' 269

cttlįurrint llor't. 269
){ gandauģhsls var-r FĮoutte 269
)( lrybridus holt. 267
įnbrįcatus L- 267, 268' 269, Ą|6' Ļ27
val'. aĮbi|Įorus l\recz' 267

horl. 269
- )(Lentoinei
){ nart'ceiarr.as ļlort. 269
- psiltacīnus ĻIook. 269
Jacq. 269
- reĪractus
resuPinatus Pers. 269
*- Saundersįl Flook. 269
L. 269
- trįstįs
GoocĮge|a R' Borwn '324, 348
-

repens (L.) R. Bi'orvn 346, 348' 419'
Ą29

GraminiloLii Buch. (alampelek ) 273
GraminifoĮii Fries (sekts.) 48, s4' 4t0,

4|4'
173,

1, 172'

4ļ1r'

421, 422

Groenlandįa Gay 47

Ggntnadenia R. Brown 323' 32'Ļ' 352
(L.) R. Brown 324, 352,
- cot'toPsea
354, 355,390, 395, 398, 408, 418' 429
conoPsea
- var.
vaf. cĮcnsĮ[Įora.(Walrlcnb.)
- 354
354

Iiarįm'

odoratįssįttla (L.) Rich. 323, 350, 352'
353' 4l8' 4|9' Ą29

G. conopsea X G. odoratįssillra 356
Gymnodes Griseb. (sekts.) 315

Gymnodes (Griseb.)

L. 2|l, 2ļ2, 4l5' 426
neĮeagris L. 2'11, ?'|3, 2ļ4' 415'
ĮtnpcriaĮĮs

tta l(unth
- ev
or,. ā Spreng. 167
Furcraea (ForrrcroYa) Yenl'

'*-

-

416, 427

- refracįa
Frįtįl'larįa '' 156,'2ll,
*

nįuaįįs L. 249, 250
Ī. aĮbus lrort. 250

GĮadį'oĮus L. 255, 256, 2E6, 4ļ6' 427

396

EįatĮosįs 30

Eļodea Mic'x. 3,į,

:

- Ī.
pLetto horĪ.250
- fĮore
GįatļįoĮcac Dttmtlrį. (tiiibtrs) 266

D' įt't'carnata)( D. nacuĮata
D. įncarnqta

173

GaĮantļrcae (Į)ax) Melclrior (triibus) 24B

Fuclt'siį

Bucli.

(alamperek.)

315

Liabenaria bifolia (L.) R. Brorvn 359
chlorantha (Cust.) Babing. 361

- conopsea (L.) Benth. 354
-odolaįissirna (L.) Frarrch. 352
- vilidis
(L.) R. Brown 356
HaĮopltiĮoideae (a1amsugttk.) 33

Llammai'bya paludosa (L.) O. Kuntze 401
Fielleborine atropurpurea (Raf.) Schinz et
Thell. 338
atrot'ubens (ĮJoflm.) Druce 338

(L') Drrrce 336
- latįfolia
palustris (L.) Hill 334
Iļelobiac l5

433

(alamperek.) 273

Helodea 38

rek.) 297

L. 164
- flava (L.)
(L.) L. 163, 164' 165, 4I4, 425
fuĮua
- japonica (Thunb.) Thunb. 167
- lancif olia T]runb. ļ 67
L. l63, l64, 165, 414'
- ĮiĮīo-asphodeļus
425

p. fulvus L. 164
Hermįniunt Guett. 324, 399

ntonorchis (L.)

-

R. Brown

400, 418, 4t9, 429
Herorchis Lindl. (sekts.) 367
HexagĮochit'l Dumort. (sekts.) 43

ųncus (alamperek.) 297
Įuncus L.270' 27|' 416' 427
Įorus Ehrh. ex Hoiim. 27l
- acutif
albįdus Hoifm. 3l2

!

-

397, 399,

-

Iļosta Tratt' 156, t66, 4ļ4' 425
coerulea (Andrews) Tlatt. 167

japonica (Thunb.) Asch. 167
(Andrews) Asch. l67
- b. coeruļea
Įancif oĮia (Thunb.) Engl' 166, 167

'
- ļ68,4l4' 425
169
- var. aĮbimargīnata hort.
,plantaginea (Lam.) Asch. 166
Engl. 169
- Sįebokļįana
uentrįcosa Stēarn 166, 167' ļ68' 4t4'
- 425
HgacĮnthus L. 156, 227' 4l5, 426
botryoides L. 232
- orįentaĮi's
L. 228' 229, 415, 426
Hgdrocharis L. 34. 36
L. 36, 37, 40'9' 420
- ftļorsus-ranae
Hgdrocharitaceae Juss. 15, 33, 409, 420

Hųdrocharitoī'deae (a|amsuguk.) 33,
HųdrocĮeis 30
Hgpoxidaceae 320

lris

261, 262' 262, 4|6'
410,

153

ļuncuceae JLrss. l53, 154,270' 416' 427

Juncineļļa Fourr' 273

Juncinelļa (Fourr'.) I(recz. et
434

428

atricapillus (Drej.)

Buch.

307

var. Hglandrį Hämet-Ahti

295'

296

_

atricapiĮlus Drej. 293
baĮtįcus Willd. 273, 306' 307' 308' 417'

-

bottnicus Wahlenb. 280

427

bufonius

ļ

L. 271,275' 276, 4ļ7,427

SSp' bufonĮus 275

nastanthus (Krecz.
- ssp.
Gontsch.) Soõ, 275

Gontsch.

buįbosus

4t7,

et

L. 272' 278'

288' 289, 290,

428

buĮbosus 290
- var.
_ Ī. buĮbosus 290
- f.290uĮĮginosus (Roih1

-

Sander

var. fĮuiĮans (Lam.) Sander

campestris L. 316

290

-

capitatus Weig. 271, 273, 274, 417,

-

communis var. conglomeratus (L.)
E. Mey. 303

421

Juncaļes

292

ambiguus auct. 277
anceps Laharpe 272, 293, 294, 417,

-

-

angustilolia Gilib.
gernnnica L. 260, 265, 268, 416, 427
pseudacorus L. 260, 283' 26ļ, 416,

47'

292

nodulosus (Wahlenb.) Lįndm.

-

427
262

Įuncaginaceae Rich. 16' 39, 42'

SSp.

artįcuįatus L' 272' 294' 295, 417' 42?
295' 296
- val. f.artįcuĮatus
artįculatus 296
- - Ī. f Įuitans (Koch) Patze, Mey.
- et Eļkan 296

(sekts.) 264

L. 260'
- sįbįrica
427

var. macrocephaĮus Hyl.

congestus Wahlenb. 275
- var.
c.
ranarius (Song. et Perr.)
- Schmalh. 277

259

427

vaf. aĮpīnus 292

angustilolius Wuļi. ex Jacq. 3l2
arcticus Ssp. balticus (willd.) Hyļ.

Irįs L. 255, 256, 260' 416'

-

-

427

-

34

Įrįdaceae Jrrss. 153, |54, 255' 4t6' 427
Įridaļes i53

Įrįdeae (triioLrs)

aĮpinus vi||. 272, 290, 29l, 4|7,
ssp. alpinus 290

- var.
293

H ippeastr uttt ĻIerb. 247

-

.

Juncotypus (Dumort.) O. Kuntze (alampe-

HemerocaĮįeae R. Brolvn (tLiibus) 163
Hemerocal'Įįs L. 156, 163, 414, 425
coerulea Andrews 167

-

428

- var. eifusus (L.) E.Mey. 301
compressus Jacq. 272, 278, 279, 417,
427

congĮomeratus
427

L. 273' 303'

304, 4|7,

- -_

vaf. gongiomeraĮus 303
var. subuĮĮfĮorus Asch' et Graebn'
303

L.

273, 300, 301, 417' 427
Vāl. cornpactus Lej. et Court' 302

elfusus

- var. ellusus 302
_ fĮliformis
L. 273, 305, 306' 4l7' 427
fluitans Lam. 290
- fuscoater Schreb. 290
Lois' 272, 279, 280' 4l7' 427
- Gerardįį
ssp. Gerlrdįį 280
glaucus Ehrh. 300
-_ ĮnfĮexus
L. 27L, 273, 298, 300, 4l7'
428

inundatus Drej. 308
Juzepczukii Krecz. et Gontsch' 277
lampocarPus Ehrh. ex Hofi. 294
lamprocarpus B. fluitans Koch 296
Leersiį Marss. 303
ļuzuloides Lam. 3ļ2
macer S. F. GraY 283

-_
-_
-

multiflorus Ehrh' ex Retz.

317
275

nastanthus Kņecz. ei Gonisch.
nemorosįļs Poll. 3l2

noduĮosus Īüahlenb. 273,29ļ,292, 417,

427

-

var. nodulosus 293

var.

rarĮfĮorus (Hartm.)

Fries

-

obtusiflorus Ehrh. ex Hoflm. 297

_

pilosus L. 310
- var. >. L. 312
ranarįus Song. et Petr' 27l, 276,277'

_
-

417, 427

rarifļorus Hartņ. 293
squarrosus L. 2t|,280, 28ļ, 282, 4t7'

_

stggĮus

pallescens Wahlenb' 319

paniculatus HoPPe ex Mert. et Koch
300

;
_

L.

272, 286, 286' 287, 4|7'

428

subnoduįosas, Schrank 272, 2s7, 298'
299, 4r7, 428

supinus Moench 288
sylvaticus Reichenb. 271
tenuįs įõĮi]r|d. 272,283, 284, 285' 4l7,
428

Roth 290
- uliginosus
vērnaļis Reichard 3l0
!. aĮpinus X Į. artįcuļatus 296
!. baĮticus X I. ĪįĮįĪornįs 308
Į. congĮomeratus X t. effusus 302, 303
28.

L.

247, 248, 250, 416' 426

251,
- aernuffĮ L.L.249,25l
- _ var. bifĮorum Borb'

aestįaum

251

LįĮ.aeaceae 43

Lįļiaceae Juss. i53, 154, 155, 4I4'
LįtįaĮes l53, 320
Lilieae (triibus) 199

Liļiiilorae l53
Lįļįįneae (alamselts)

153

LįĮįoįdeae (alamsuguk.)

Lįļįutn L. 156, l99,

_

l99

L. 200, 208,

buĮbi[erum

424

l

41,6, 425

208,

425
_ ssp. buļbiferum 210
croceum (Chaix)
- ssp.
Keller 210

209, 4l5

r

__

Schinz

et

canadense L.2Į0
candįd'urrl L. 200, 201, 4|5, 425
concoĮor Salisb. 210
croceįįlfĮ Chaix 200, 208, 2l0, 415' 425
KesseĮringįanum Miscz' 2!0
ĮancĮfoĮium Thunb. 200, 206, 207, 415'

425

į

204, 205, 206, 4t5'

L. 200,
- 425
_ monadeĮphun Marsch._Bieb. 210
_ regaĮe Wiļs. 200, 202, 203, 4|5' 425
Thunb. 210
- speciosum
tigrinum Ker-Gawl. 206
Lįmnįrįs Tausch (sekts.) 260
martagon

293

427

378

Leucoium

divaricatus Gilib. 275

-

Lati{oļiae Reichenb. fit. 1set<ts.) 3zė
Laiifoliae (Reichenb. lil.) Smol j' (sekts')

Lįmnocharįs 30
Lįmnocharįļaceae 30

Liparis Rich. 324, 404
_ Loeseļįį (L.) Rich. 404, 405, 406, 4l8'
419, 429

Lįstera R. Brown 324' 343
(L.) R. Brown 343, 344'
- cordata
347,419,429
_ oaata (L.) R. Brown 343, 34Ą'

346'
345,

419, 429

Luzuļa (alampērek.) 3I5
LuzuĮa DC. 270, 309, 4t6, 4|7, 427'

-

428

albida (Hoffm.) DC. 3ļ2
'Wender'
angustifolia (Wulf. ex Jacq')
3t2

DC. 309, 310,

(L.)
- camPestris
315,3ļ6,4l8' 428
_ ssp. multifļora

-

315'

(Ehrh. ex Retz')
Hegi 317
ssp. vulgaris (Buch.) Hegi' 315
var. multiilora (Ehrh. ex Retz')
Čelak. 3l7
435

pallescens
- var.
lcnb. 319

(Wahlenb.) Wah-

p. pallcscerrs (Walrlcnb.)

-

3ļ9

vulgaris
- var.Lcd.
317
B.
Lcd. 319

-

-

309, 312, 3ļ3,

BLrch.

(Buch.) Gaud. 3lE

Bp.
ĮuzuĮokĮes (Lam.) Dandy

3ļ4, 4lB,

428

et

Wilm.

maxima DC. 309
muĮtifĮora (Elrr'h. ex Retz.) Lej. 310,

- 3l7' 3ļ7,418' 42B
SSp. tttuĮtifĮora 318
- ,nemorosa (Poll.) E. Mey 312
(Wahlenb.) Stvartz
- palĮescens
-"'- 3l8, 318,3ļ9, 4ļB,428

3l0,-

pįĮosa (L.) Wįlld. 309, 310, 311,

41B,

428

194

Macuļatae Parl. 38B

jĻ4acuļatae (Parl.) Smolj. (sekts.) 388

Wigg' 157' 236' 4ļ4'

415'

425, 426
_ bif'otĮum (L.) F. W..Schmiclt 235,237,

Ą|5' 426

Ī. bifoĮium 238
Ī. trĮfoĮium Baen. 238
f. unifoĮīum Bolz' 238

_-

Mal,alcįdeae Lindl. (triibus) 401
Maįaxis Soland. ex Swartz 324,' 40l
monopltgĮĮos (L.) Swartz 401,

-

403, 419,429

402'

paludosa (L.) Sr,vartz 40l, 402,' 4Į9,

-

429

MeĮanthįoįdeae

Engl.

(alamsuguk.) l55,

157

Microspermae 320

Microstylis monophyllos (L.) Lindl. 403
MoĮįum G. Don lil. ex Koch (sckts.) l75,
197

Montbretia
fu7'ušcarį

''ļ
436

f

Mill.

crocosmiilįola Lemoinė

156, 230,4|5: 426

botrgoidės (L.)

Mill. 230' 23t,

415' Ą26
- Var. cancļįdunt Voss. 233
cotlĮosum (L.) Mill. 233

negĮeclum .Guss.

ex Ten.

415, 426
raccmosįlm auct. 230

230,

Najas L.

'.'- '

149

,

cānadensis Michx'

151

et W. L. E.
l5l, ļ52, ļ53,4l,4' 424

'[ĮexĮĮis (WilLd.) Rostk.

Schmidt l49,

intermedia Wolfg. ex Gorski 150..

major AII. 149
ntarįna L. l49, ļ50, ļ51, 413, 424
communis Rendle ex Asch.
- var.j
et Graeb'n. 150
vaf' įntermedįą (Wolfg. ex Gors_

- ki) Asch. t50
- Vaf. narįna l50
Naicisscae (DLrmori.) Pax

(triiĮrus) ,25l

L. 252, 253, 254
- įoeticus
pseudonarcjsšas L. 252, 253, 416,
- tazetta L. 252, 253, 254
Narthecium calyculatum (L.) All. ļ58

Macrospatha G. Don fįl. ex Kunth (sekts.)

Maįanthemum

Najadaceae Juss. 16, 148, 413, 424

Narcįssus L. 247' 248' 25t' 416' 426

subpilosa Gilįb. 3l5
- sgĮuqtica
(Huds.) Gaud. 309
- vernalis (Reichard)
- vulgaris Buch. 315 DC. 310
-

*x**

Myogalum nutans (L.) Link 227
MgrsipltųĮluin (alamperek.) 233

269

Neollįa Grrcįt. 323, 34l

-

nįdus-aaįs (L.) Ricķ. 3Ąl, ' 342, 4|9,

-

ovata (L.) Blufl et Fingerh.

429

''ī.r_ cordata (L.) Rich: 346
Neottįeae Lindl. (triibus) 328

344

NeuoiedĪa 322

odontogĮossun grande 32Į
Ophrydeae Lindl. (triibus) 352
Ophrgs L. 324, 363 '
arachniįes (L.) Ęeichard 364
-. coraIIorhļza
L' 407
- cor'daįa
L. 346
- fucĮfĮora (F. W' Scirmidt) Moench 363
- insectĮfer,a L. 362, 363, 364, 364, 4l8,

-

4I9,

-

42ģ

o. myodes L.

'

364

Loęselii L. 404

- monophyllos L. 403
- monorchis L. 399
_- muscifera Hudš. 36d
.
myodes (L.) Jacq. 364
- nidus-avis
- ovata L.344L. 341
- paĮudosa L. 40l
orchįdaceae Juss 320, 4l8, 42B

232,

orchįdales 320
orchįdeae (triibus) 352
orchįdoįdeae (alamsuguk') 322, .g28

231

orchįs L.323, 365, 419, 429
ssp. Russou.ii
- angustifdiia
l
Klinge 392

Orclris (sekts.) 367

,

427

:

^

i-

_
.
' =
-

:- "

.- : -var. RuSSowįi . Klinge 392.

aphyl]a F. W. Schņįdt 349
baltica (Klinge)., Nevskį 3B3
bäsilįca ssp. maculata (L.) Klihge 390

bitoļįa L.

359

cr.,nopsca

L.

chloranįha Cusļ. 36l
354

coriophora L. 366, 366, 4lB, Ą2B, 429
cruenįa o. F. Mrreļl' 382
densiilora Wahlcnb. 354
elodes Gliseb. 392
'Dl'ūce
Fuchsii

388

incarnaįa L. 378
cruenta (O. F. Muell.) Asch.
- ssp.
et Glaebn. 382

crueņta (o. F
- vaf.
382
Schmaļlr.
.
,yiar. latissima Zapal. 380
- p. ochroleuca Bolļ 3B0

* latifolia
auct. 378, 383
,- ssp. baltica Klinge 3B3
. š .var. baltica (Klinge):
383"
l: ,r',
- y. cruenta Lindl. 382
;ļ.'rnacuļata L. 388' 390,

'_

Asch.

Pogiris Tauscl.t (sekts.)

367, 370, 372,

PoĮggonatum

419,

-

373,4l8, 4l9'

429

sįrictifolia opiz

378
Traunsteineri auct. 392

(l(ļinge) Hegi 392
- ssp. Russorvįj
- ustuĮaįa
L. 36i, 370, 371', 37ļ, 4l8,
- 419, 429
-

ornittrcgaĮurn L. l56, 224, 4l5, 426
luteum L. 173
- minįmum
- nutans L. L.225,l70.226,227, 415, 426
:

sylvaticum'Pers.

170

264
274

.

Milļ. ļ57,

tnuĮiifĮoru,ttt (L')
242, Ąl5' 426

238, 414, 415, 425,

All.,238, 23g, 24ļ,

odoratum (Mill.) Druce' 238,239, 240,

-

415, 426
t.rfficinalc All. 239

Potrum Mīll. 177
Porrum (Mill.) G. Don. fil. ex Koch (sekts.)
177

-*
(Klinge) Soer. 392
- Russowii
vār. elongata 394
- var, patula 394
:ļ :
- var. recurva 394
- M. Schulze 385
-.-- Ruįhei

virįdis (L.) Crantz 356

Reįchenb. 359

Polygonateae Benth. (triibus) 236
-

429'

L'

42g

chlorantha (Cusi.) Ęeichenb, 359;361,
362, 363,418,419,429
montana Reichenb. fil. 361

PoīophgĮĮi (sekts.) 274
PoiopltgĮĮi Buch. (alatnp erek')

375'

- mascula L' 375
odoratissima L. 352
pyramidalis L. 398

-

-

Ą26

Ö.

-

Paeophylli RoLry (sekts.) 274
Pancraįįutn zegĮanicum L. 24B
Parįdeae Link (triibus) 245
Parįs. L' I57, 245, 414, 416, 425,'426
quadrif oĮīa L. 244, 2Ą6' 416, 42F.
quadrifolįa
-_ Ī.Ī. quįnquef olīa 246
Baen. 246
Peristylus viridis (L.) Lindl.356
Platanthera Rich. 324, 358, 4ļ9, 429bīfolia (L.) Rich. 35g, 360, 419'

418, 419, 429

mįļįtarįs L. 367, 368, 369, 418,
monorcltis (L.) All. 400

426

PoĮįanĮhes 248
tuberosa L. 247

et Gr.aebņ. 387
-* 3. Meyeri Reiģenb. fil. 390
mascuįa (L) L 367, 373, 374,

morįo

L. 225, 226, 415,

- solstitiaļis Boenn. ex
- virescens C. ļ(och 36l
PĮeurotlmĮĮįs 32l

Schlechter

, '1ęricetorum- I-inton 390
- qsp.
ssp. Ruthei (M. Schulze)
-

umbeįįatum

perek.) 287

Muell.)

'

_

-

osįenįa 30
Ozophyllum (Dumort.) O. Kuntze (alam

Potamogeton (alamperek., sekts.) 48,

53,

410,421
Po!antogeĮon L. 47, 4l0, 421
acuminatum Schum. 63

'

_-

aculifoĮius Link 98
aĮpinus Balb' 52, 70, 77' 78, 80, 83'
411, 421, 422

ssp. aĮpĮnus 80
- var.
angustilolius (Tausch) Asch.
- et Graebn.
B0
.
f. angustilolius auct. Bl
- f. brevilolius Tiseļ. Bl
(Cham.) Fisclt. 81
- f.var.latifolius
linearilolius Hagstr. 81
- - f. longifolius (Laest. ex Fries)
- Ī:isch. Bl

-

var. obscurus (DC.) Asch. 80
vaf. purpįįrascens (Seidl) Asch.

ęt Grąebn,

s0

437

*

var. semipellucidus (Koch) Fisch.
80

SSp. tenuifolius (Raf.) Hulįēn 80

- var. vulgaris Fieb. 80
_ BerchtoĮdįi
Fieb. 50' 100' 104,
l10,

1lļ, ll5' ļļ6, ļ18, ļ2ļ' 4||'

-

412'

p. acuminatus Fieb. ll9
-* vaf.
ļācunatus (Hagstr.) Fern.
ļļ7, ll9
Fieb. I19
- rr._ mucronatus
a. ramosissimus Fieb. ļ20

compressus L. 49, 54,95,96,106, 113,
411,422

-_
_
*

_

f. angustifoļius

f. cuspidatus 97
f. latifolius 97
f. major 97
minor

f..

97

97

f. seļenocarpus 97
Ssp. zosteriformis (Fern.) Hultėn
97

crispus

L.

50,

l2l,

f. acutifolius Fieb. 124
f. angustifoļius Fieb. l24

-*
-

f. ļatifolius Fieb. l24
f. longifolius Fieb. 124
var. macrorrhynchus' (Gandoger)
Asch. et Graebn. 124
f. obtusifolius Fieb. 124

-

f. cornutus Linton 124

f. crīspus l24

72

G. F. W. Mey. l24
- Ī.f. pĮanifoĮjas
serrulatus (Schrad. ex Opiz)
- Reichenb. l24

Įdecipiens Noļte ex Koch 94, 41ļ,
422

_

fasciculatus Wolfg. 128
fiĮiformis Pers. 49, t25' 126, l27' l30'
137, 412, 413, 423

vaf. elongatus Baagöe ex Fisch.

-

128

Ī. fascĮcuĮatus

(Wolig.) Hagstr.

- 126,128
_ _ f. filĮformīs 126, l28
rīaįcoįus Hagstr. 126, l28
- f.f. vulgaris
Tisel. 128
flabellatus Bab. 138
- fluitans Roth 63, 66
-_ )(
Frįesįį Ęupr. 50, 97' l04' ļ05,
I

l

l,

_

I

f'.

13, 118, 411, 422

438

I07'

angustifoĮius (Fisch.) Hagstr.

t07

-_

-

122, 123, 412, 423

_-_

Ī' boreaĮįs Hagstr. l07
Ī. Frįesiį l07

4ll,422

amphibius 73
- y.
l. angustifolius Tisel. 72
fluctuans Tisel. 73
-_ var.
Ī. |Įuaialis Fries 69,72
Fries 69, 73
- Ī.ssp.fluaĮatiĮis
gramineus 72
- Ī' gramineus 68, 72' 73
graminifolius (Fries) 5o6 72
- ssp.
proles tr. graminifolius (Fries)
- Graebn. 72
_ o. graminifolįus Frįes 72
lacustris Fries 72
- b.heterophyllus
- ssp.
(Fries) Soti 72
- proles. B heteroPhYllus
(Fries)
- Graebn. 72
'
Fries 72
- P. heterophyllus
(Mėrat)
longipedunculatus
- |Fisch. 68, 72

l06,

422, 423

-

- Ī. obtusįor Fisch' l07
gramįneus Ļ. 51' 62' 66' 67, 7I, 79'

-" _

i. myriophyllus Asch. et

Graebn.

emend. 5o6 73
f. nigrescens (Fries) Almq. 73
f. Paucifolius (OPiz) Fisch.

-

f. sepientrionaļis Tisel. 72

f. stagnalis Fries 67,

73

f. submersus Glück 72
Ī. teirestrįs (Schlechtend. fil.)
Fries 58, 67, 73
f. Wotfgangii (Kihlm.) HagsĮr.72

Schreb. 66
- heierophyllus
_ õ. terrestris Schlechtend. fil. 73
interruptus auct. 131
- juncifotius
Kern. l3l
- loculosus Hagsir.
120
- Įucens L. 52, 58, 59,
62, 4|1' 422
var. acuminatus (Schum.) Fries
- 63
-

t. acunįnalzs (Schum.) Fries

60,

63

- f. caudatus (Seidl ex Opiz) Fisch.
i63
(Presl) Fisch. 63
- -_ f.f. cornutus
exceĮsus Hagstr. 63
Ī. įucens 59, 63
- (Į.
63
- var.mācrophyllus
nitens auct. 63
_- f. oaaĮifoĮĮus Mert. et Koch 61, 68
- marinus
auct. 125
- \Meinshauseniī
_
Juz. 49, l28' 129,
,

130,413,423

-.

mucronatus Schrad. 104

*

natans L. 48i

_
_
_
-_

5l,

4|0' 42ļ

63, 54, 56,

b. Īluviatilis Fries 57

Ī. natans 54,

67

Ī. proĮĮxus Koch 55, 5z

l'. pųgmaeas Gaud.

57

Brėb, 55, 57
var. sparganiifolius (Laest.
Fries) Almq. ex Hartm. 75
Ī. terrestrjs J. Gray 57
Ī. rotundifoĮįus

_
nitens Weber 91, 4ll' 422
- \nodosus
Poir. 66
-_ obtusīfotīu.s
Mert. et l(och
ttt,

_

-_
_

-

-

106,

tt4, r20,411,412,422

f. lacustris Fries

-

-_

Koch'

Graebn'

vaf. cordato_lanceoļatus Mert'
Koch

89

et

cordato'lanceolatus (Mert' et
- Ī'
Koch) Glück 86, 89, 90
_ Ī. densi|oĮįas G. F. W' Mey' 90
Cham. et Schlechtend'
- f.fil.gracilis
86, 90

-

f. lanceoļatus Blytt 90
i. macroPhYllus BlYti 89

f. microphyllus Baagöe 89
var. ovatifolius Wallr. 89

MeY'

f. elongatus A' Benn' 119
SSp.

t20

ļaįustris Pearsalļ et Pearsalļ

'

111

- o. major Fries 101, 104
minor Biv.-Bern' 111
- var.
var.
Panormitanus (Biv'-Bern')
- A. Benn.
108

-

90

-

G. F' W',

120

Wied'

Mert' et Koch

89

et

(1.) bievifolius

110'

119

Molong

var. vulgaris Cham. et Schlech'

Ī. caud'iformis Asch'

83'

var. majol Fisch'

138

f. acutiiolius Hagstr'

82,

PolYPhYllus
- var.
l. retifolius Fisch' i20
rutiļus (Wolfg')
- var.
Web. 101

Ī. interruplas Asch' 135, ļ38
Ī. ļaxus Tisel. 134, 138
f. longipeuncuļatus Tisel' 138
Ī. pectinatus 132, |38
f. protensus Waļlr. l38
Ī. scoparius Wallr. /33, l38
b. setaceus G. F. W. MeY. 138

tend. iįį. l38
Ī. zosteraceas (Fries) Casp. '136'
- t39
perfoliatus L. 52, 83, 84, 85, 8B, 410'
421

90

-

138

et

90

į6n 89, 90
var. Rįchardsonįį A. Benn' 89
'\Įallr' B6, 89,

-

f. interruPtus auct. 130

P. submarinus Fries 138

Īiļ. 87,

118, 119, 412, 422

114

var. tenuifolius Mert.

Ssp. Richardsonįį (A. Benn') Hul-

pusillus auct.115
pusiĮĮus L. 50, ļ00, 104, l08, 109,

_

Ī. obtusifoįįus 112, 1l4
r- var. vulgaris Fisch. 114
panormitanus Biv.-Bern. 108
pedtinatus L. 49, i00, 125, l3l, 132'

-_
:
_
-

_

88, 411, 422

f. latifoļius Fieb. 114

ļ37' 412' 423
var. dichotomus Wallr.

Ī. perfoĮialas 85, 89
Ī. proĮīxus lJagstr. 87, s0
Ī. protensu.s Cham. et Schlechtend'

-* f'. rotundįfoĮius
Tiseļ. 89
- f.o. typicus
vulgaris SPenn. 89
praeĮongu.s WulĪ. 52, 79, 8l,

ex

Ī. elongatus Cham. et Schļechtend.
fil. 112, ll4
f. iluvialis Lange et Mortens' 114

-*
-*

-

112,

50,

*
_

_

tenuissimus
- P.
var. tYPicus Fern 119
pusillus L. (s. 1.) 108, tt0,

et

119

111' 118'

412, 423
o. major Mert et Koch 119

- var. vulgaris auct'
rufescens Schrad. 77

119

rutįĮus Wolfg. 50, 10l, ļ02, ļ03' l10'
118,412,422
Tisel' 104
- l. simPlicissimus
)( salicilolius Wolfg. 94

y.purgrniifoļius Laest' ex Fries'

75'

411,422

sterilis Hagslr. 63
- \strĮctifoĮīus
Benn. 104
- Sturrockii A.A.Benn.
117,120,
- Äqq

-

I2t'

411'

)( suecicus Richt. 139
trįcltoįd'es Cham. et Schļechtend' fil'
50, 98, 99, ļ00, 412, 423
f. condylocarpus (Tauscl-r) Glück

-

T -

101

f. liocarPus Asch.

10i

Ī. trįchoįdes |0|
Ī. ļubercuįatus (Ten'
Asch,

l0ļ

et

Guss.)

439

Trrrcz. l30, 413' 423
- aagįnatus
Vaillantii 'Roem. et SchLrlt. 13B
- Wolfgangįi i(ihļm.
72
_- )(Ziziī Koch ex Roth 75, 411, 422
Fr.ies 139
- zostet'aceus
zosterilolius Schum. g6
P. aĮ'pinus X P. ļucens 63, 8ļ, 94
P. aĮpĮnus X P' natans 58, Bl
P. BerclLloldįį x P. Frįesįį l0B, ļ20, 412,
423

X P.

P. Bercl'ttoį'rĮįį

422

P. gramineus

76, 411, 422

X P.

77, 411, 422

65,

93,94,411,422

P. ļucens X P. praeĮongus 84,94
P. obtusifoļiLrs \ P. panormitanrrs

!

P. r,agir.ratus

120

128

PolamogeĮotlaceae Dutnort 16, 46, l39, 4l0,

42ļ
Potamogeionales 39
Prįottiuttt 270

et GclnĮsch. (aIamperck.) 278
Pterodes Griseb. (sekts.) 310
Pterodes (GLiscb.) Brrch. (alanipcrek.) B l0
Psettdotonageia l(r'ecz.

ĮļltizirĮdeunl
192

G' Don fil. ex I(oclr

(sekts.)

Rttppįa L. l40
l;raclrypus J. Gay 140, 142

_

-

marįtįtlta
424

L. l40, t4l, 14ļ'

141,

142, 4|3,

_ B. perluncrrlata Wahlenb. ļ42
-- ssp. rostellata (Koch) Asch.
Craebn. 142
var. rostellata (Į(och) I-Īegi l4i

spir'alis (L. ox
- SSį.
Asch. ct Glacbn. 142
*
440

Scltoenoprasum Drrmort. (sekts.)
ScįĮįa L' |56' 22l, 415, 426

142

352

185

į
L. 224
- omoena
bifoĮĮa L. 221, 223, 4l5' 426
- cernua
Dclar. 222
- hispanīca.
Mi||. 224
- non-scrīpta
- Link 221,224 (L.) Hollmannscgg ct

_-

nutans Smith 224
Raeuskįana Reg. 221

Rosenįį K. I(oclr 22ļ
sįbīrica ĪĪrrr,. 22l , 222, 223, 4l5, 426
ScįĮįeae Reichenb. (triibus) 220

Septati Buch. (alamperel<.) 284
Serapias aįlorrtbens (Ī{of f m') FIoffnr.

--

cnsiioli'ā MLrr'r. 330

ģ. ļongitolia L. 330
- 1].
palįlstris L.:334
-_- ļatifolia (L.) LItrrls. 336

ļatiiolia
att'ortrbens Hoffm.
- lorrgifolia
ļ:Īrrds. 334
- rubra L. 331
- xiphophyllum Ehrti. 330
Smilacina bilolia (L.) Desf. 237

Slelrs

et

Dun-rort.)

33B

Irellcholirrc L. 336

321

SĮraįīoĮes

L

33B

34

- aloįdes L.34' 35,409, 420
Str'atiotoideae Asch. et Gür'ke (alamsugLrl<.)
DA
U1

Slulrnia Locsclii (L.) Rcichcrrb. 404
Slggll Flies ex Rorly (sekts.) 284
Stygiopsis Gand.

142

rostellata Ī(och

Glüc1< 29, 3a
Satyrirrm conopseLĮm (L.) Wahlcnb. 354
epipogirrm L.319

*S.

cįrrhosa (Petagna) Grande 140,
t42, 143,413,424

-

421

\ P. perfoliatus 9l
P' natans 5ļ, 58, 63, 64,

P. Įucens \ P. perfoĮiaįus 53,63, 84, 9l'

P. pectinatus

30

subvar'. vallisrieriifolia Coss. el
Cerm. 30
Ī. uaĮĮįsneriifolīa (Coss. et Gclm.)

Scheuc'Įtzerįaceae Rudolplli 16, 39, 42, 4l0,

P. heterophyllus

X

-

Ī. sagĮĮĮĮfoĮįa 28, 30

var. typica i(linge 30
f. typica (Klinge) GlįĪck

natans 51, 58, V3, ?6,

92,94, 411, 422
P. heterophyllus \ P. lucens 73
P. hcterophyllus \ P. natans 75
Įucens

t-

(L.) Wahļenb.
- ocoraįissimirm
repens L. 348
- viride L. 356
Scheuchzerīa L. 40
_ paĮustrĮs L' 40' 41' 4|a, 42l

P. granīneu5 X P' perfoĮiatus 53, 7g, 9l,

P.

-.

,

X P. pusīllus l0B, l11, 4I2' 42'3
P. granineus )( P' Įucens 52, 63, 73, 74,
4n,

Sagiliarin L. l6' 26, Ą0g,420
sagiĮti[olĮa L' 27, 409, 420

pusiĮĮu's 11ļ, l20
413, 423

P' fiĮīformis \ P' pectinatus l39,
P. FrįesĮį

- spiralis L. ex Dumort. 140, 142
Ruppiaceae ĻIutclr. l6, 13s, 4l3,424'

284

Stygiopsis (Gąnd.) o,-Kunįzę (alamperek.)
28Ą

Tenageia (Dumort.) O. Kuntze (alamperek.)
274

Tenagocharis 30

Thaįassįoįdeae (alamsuguk.) 33
TĮgridĮa 255
TofieĮdia Huds. 157, 168' 4|4' 425
_ caĮgcuĮata (L.) Walrlenb. l58, ļ59'

ļ60, 414,

425

ToĮieĮdieae Kunth (triibus)
TrigĮochin (sekts.) 45
TrigĮochin L. 43, 4ta' 42l

-

maritįmum

L.

157

43' 44, 410' 42l,

Graebri. 45 '
paĮustre L' 43, 44, 46' 4|0' 421

- salina Wallr. 45
Tiįļonįa Ker-Gawl. 269, 416, 427

)( crocosmiif Įora (Lemoine) Nich. 269
TuĮipa L. 156, 216, 426

-

-

bifĮoriformis Vved.
Fosterana lrv. 220

-

GreĮgĮi Reg. 220
Kaufmanniana Reg. 220

Gesnerana

L.

220

215, 216, 2t7, 2lS, 415,

426

praestans Hoog 220

retroflexa horl.. 220
- \Sclrrenkii
_
Ęeg. 219
sgĮaeslrīs L. 2l5' 216' 2ļ7, 2ļ8,
- 426

-

415'

tarda StapĪ 220

et Güt'ke

(alamsu-

-

major (ĻIarim.) Boenn. ex

Reiclrenb.

-

paĮustris L, l44, 145, 146, 4|3' 424
var. major Hartm. Į44
*- p. pedicellata Wahlenb. et Ros,ėn

-

pedicellata (Wahlenb. et Rosėn) Fries
144,146

VaļĮįsnerįoįdeae Asch.
guk.) 33, 38
VanįĮįa pĮani|oĮia 322
ZannįcheĮĮįa

L. l44

144, t46

144

Reichenb. |44, 146
- pedunculäta
polycarpa Nolte ex Reichenb. I44' ļ46
- fepens Boenn. Į44' 146
Zannįchelįįaceae Dumofl. 16, 143' 4r3' 424

Zostera

-

L.

147

marįna

L. I45, l47'

413, 424

Zosteraceäe Dumort. 15, 146' 413' 424

EESTIKEELSETE TAIMENIMEDE TÄHESTIKULtNE REGISTER
aed-mõõklill 267

- väike 17' 20' 21, 22
konnarohulaadsed I5
konnarohulised 15, l6
koralljuur 323,407
kõdu- 405, 407

agaav 247
ainulehine soovalk 403

amarüllilised 154, 247
aspar 156, 233

-

harilik 234, 235,

-

236

krookus 256

gladiool 267
hanehein 140,144

_ hariļik

haneheinališed 16,47, l43, 148

harilik sibul 176, lsD, ļ91
heinmuda 140, 143

140' l4l' ļ4l
- harilik |40,
ļ41, l42,
keerdheinmudalised 16, 47, l3S

-

ļ43

224

- Sieboldi 169
'- sinine 166, 167, 168
- süstjalehine |66' 167'
hüatsint 156' 227

_ harilik 230' 23ļ,232
233
- kerajas
lõhnav 2B0' 23I
koerakäpp 324' 396
_ püramiidjas 397, 398' 398
442

kuremõõk 256' 266
aed- 267,269

harilik 238,235, 240

mįtmeõieline 238, 23s, 24I, 242

-

168

229

17

harilik l7' ļ8,

174

kõõlusļehi l6, 26
jQgi, 27,28,29

kilbukalised 15, 33
kilbukas 34, 36
- konna- 36, 37
kobarhüatsint 156, 230

konnarohi 16,

kaunis'326, 326, 327

kuldįäht l56, l57' l69
ida- 170, 171, 172
-_ kollane
170' ļ71, l73,
_ väike l70' ļ7l, ļ72

-_

- sinine
hosta 156, 166

harįlik 228'

-

safran- 257, 258,255

- niidu- 267,268,269
kuutõverohi 157' 238

Ą04

soo- 404, 405,406

hionodoksa 224

-

kevadine 257,258
koļlane 257' 258' 258

kuldking 323,325

144, ļ45

hiilakas 324'

-

19

kaarjas 20
süstlehine 17,24, 25, 26

käokeel 324, 358
369, 360,361
- kahelehine
rohekas 359, 361, 362, 363

-

käopõll 324,3Ą3

_

süįlf 343' 344'

345

väike 343, s44' 346, 347
käoraamat 323' 324' 352
352,354, 355
- harilik
lõhnav 350' 352' 353
käpalised 320
käpp 323, 365
aru- 367, 370,372, 373

- hall 367, 368, 369
- jumala- 367,373, 374, 375
- lutik- 366,366
- tõmmu 367' 370' 37l' 37ļ
kärbesõis 362, 364, 364

lauk 157, 174
---:

kant- I77,

ļ91, ls9' ļ93
lS7,

karu- 176, 195,
- küüsļ82, l83
- mets- 176,
176, 178,180, 180
-_ muru- l75, |77, l87, I88, ļ89
mägi- 176, 196
- nurm177, 178, 179
- porru- 176,
176, 185, ],86
-_ rohu- 176, lsĄ' ļ95
suvi-Porru- 176, I84
- Waldsteini
176, 181, IB2, 183
l57, 158, 159, ļ60
198

lemmelil1
leseleht 157, 235, 236, 237

liilia

156, 199
kirju 200, 204, 205, 206
krookus- 200, 208, 210

- kuning- 200,202, 203
- tiiger- 200,206, 207
- tuli- 200, 208, 248, 209
-_ türgi 204
_ valge 200,20ļ
liiļialaadsed l53, 320
liilialised 154, 248, 255
linnupiim |56' 22Ą

-

longus 225, 226,227
sarik- .225, 226

loalised 154,270
1ugä 270, 271

harillk 273, 300, 301
kera- 273,303, 304

_

konna- 271, 276,277
kraav- 27t,276, 276
lapik 272,278, 279
läikviljaline 272, 294, 295
|ääne- 272, 293' 294
madal 272, 288, 289, 290
nät- 273, 305, 306
271, 273, 274
nõmm- 271, 280' 28ļ, 2B2

nįtt,

raba- 272, 286, 286, 287
rand- 273, 306, 307, 308
sale- 272,

2$,

284, 285

sinihall 273, 298,

300
sõlm- 273, 291' 292
Luder- 272, 279,280

tumepruun 272,2s0' 29ļ
tömbiõieļine 272, 2g7, 298, 299

luigelill 30
- harilik 31,15,3230
luigelillelised
1umikelļuke 248

-

harilik 249,250

maįkelluke 156'

|57

-

hariļik 243'

-

pikk ļ45, l47

meriheįn

'

243

244

147

meriheinalised 15, 146
muguljuur 324, 3Sg

- harilik 397,355, 400
märtsikelluke 248' 250
kevadine 249,251
-

suvine

251

nartsiss 248,251
_ hulgaõieline 252' 253, 264
kollane 252, 253

- valge 252, 253,
neiuvaiP 324,333

254

g34, 336, 337

- läialehine
334, 335
- sootumePunane 334, 338, 339,340
näkirohi I49
_ meri- |Ą9, ļ50, ļ5ļ
nõtke 149, 15l, 152, 153
näkirohulised i6, 148
orhideelaadsed 320
penikeel 47, 140, 143
98
- ahtaļehine
alpi 52,70,77 ' 78, B0' 83
- hein_ 51, 52,66, 67,68,69,7ļ,79,92
50, 98, 99, 100
- juusįaeļus- 52, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92'
- t24

-_
-

kamm- 49, 100, I25, ļ27, 130, 131,
132' 133, 134, 135, ļ36, ļ37, 14B
kähar 50, l2l, 122' 123
lapik 49,54,95,96, 106, i13
läik- 52,58, 59, 60, 6ļ, 62,77
Meinshauseni 49, l28, ļ29, 130
muda- 50,100,104, ļ06,110, t15,
] ļ7, ļ ļ8' ļ21
niitjas 49, 125, 126, 127, 130,

,į16,
137,

139

ogaterav 50, 97, t04, Į05, ļ07, 1|3'
118

pikk 52,79,81, 82, 83,88, 124

-* punakas 50' l01, 102, I03, ļ10' t18
- ruske 77 50, 106, llt, ļ12, ļļ4
- tömbilehine
ujuv 51, 53, 54, 55, 56, 77
- väike
50, l00, 104, 108, ļ09, 110, ||8
penikeelelised 16, 46, 139, 144
pesajuur 323, 341
pruunikas 341, 342

-

443

piibeleht 243

Ieeder- 366,377
- Russowi
356, 378, 392,393, Jg:5
- Ruthe 377,38õ'
387
-_ täpiline 377,380,386,38ļ,.382
356, 378, 388, 3B9
- vööthuul,
sügislill
l55, l60
* harilįk ļ59, 16l, 162

piiplrein 27A, 305

kahkjas 3ļ0, 3I8, 3ļ8,3ļ9
- karvane
309, gt0, J,/1
-_ mitmeõieline
310, 3l7,317
põld_ 3l0, 3l5, 3ļ5' 3ļ6
- salu- 309, 3l2, 3ļ3,3ļ4
pisikäpp
323,349

]

- lehitu 34s, 350, 35ļ
putukõis 324, 363
päevaliilia l56, l63
164, ļ65
- kollane
ruuge t63' 164' ļ65

talisibul 176' ļ88, ls}
tolmpea 324, 328

iulp

-

ptivililĮ l56' 2tt
-- harįlik 213

-_
_

kahkjas 215
kamtšatka ,2 l 5

kirju 21l,2l3,2ļ4
päris- 2ll' 212

rabakalised 16, 39
rabakas 40, 4l

siniliįlia 156' 22l

hispaania 224
- harilik
221,222, 223
- kahelehine
221, 223
'lttngus 224
- mitmeõieline 224
sookäpp 324, 40t

ainulehine 401,402, 408
- hariļilt
40l,402, 404
stsilla 221
sõrmkäpp 323, 376
377; 389, 384, JAS
- balti
l<ahkjaspunane 377, B7B, BZg

-*

-_

kuradi- 378,3s0,39ļ

i

punane 328, 331, 332,333

valge 328, 329,330
156, 215

aed- 2t6,

2ļ7,zls

Kaufmanni 220

mets- 216' 2ļ7, 21B

ussilakk

157,

244, 245, 246

vesikarikas 34, 35
vesikaįk 34, 38
- kanada 37, 38
võhumõõgalised l54, 255
võhumõõk 256,260
* aed- 260, 265,266
260,263, 264
- kollane
siberi 260, 261,262, 262

-

õisluhalised 16, 42, 47
õislulrt 43
rand 43, 44
- soo43,44, 45

-

õõskeel 323, 356

-

rohel<as 356, 357, 358

öövilge 324,348
roomav 346, 348

-

AJIOABHTHbIH YKA3ATEJIb PYCCKI,IX HA3BAHI,Ifl PACTEHI,IPI
Arraapnl.nuconue 416

AuaķavrntlIc ilupaMlrĀaūbHķrü 39B
Eesnpeueuuux oceuuuü ļ6I
De;roĮņerIlHķ ņecegnr.rü 25 1
Eponnux oluox,ry6Henr,rit 400
Bs,l,topuur< MopcĮ(oü

l47

Bsuopurxonr,Ie 413

Berrepun 6auuaqox uacrogiĮuü 325
Bo4ultü no4opo>rulrx 17
Bo4oxpac o6uxHoseļ{Hķrü 36
Bo4or<paconue 409
Bo,ņntran sapara 38

BopoHIlü r,ras uersIpėx.rrucrrrķtü 246
faĀroųuü ,ĪyK Ipo3ÄeBH ķlķtit 232
Kļ.{cTeBHÄHuü 230
luaquut socro.ļrrbrü 228

-

luegĀosxa rracroguĮaq 34l
lycr.rrrr,rü nyr< xėnrlrfi l73
173

- seprrr.rcrr,rü
170
- rlra,'ruü
Iyaariepa no,'rsyuaa

348

Āpeu;rlrx 6o.norHr,rü 334
TeMHo-Kpacrrķrü 338
ĪļeMept'IĪļeBnarrķlü 336

-

KyĀpįl 204
- IĮapcKįĮe
ura{pauuar 210
ĮIunapuc Įeseūq 404

JIyx Ba.nl1rrrreürra l8l

_
_

BĪlHolpaĀH:l.ų:uķtit l77
Bļ.IHolpaÄHķrü l84

ķu.negarķtiį 196
lreÄnex<rzü

l97

oropo,ņnuü 194
rropeü l 85
ĮĪpĪ4ĪļecuoįIr.rlrü 180

peaarreų l87

penuarlrü l92
cr<opoaa 187

rpy6uarltü

190

yr,ronarrtü 193

Jlyr-nopeü;reņuuü 184
Jlrc6xa 4ny;rulctraa 359
3efleHoĮBerķoņaq 36l

-

4nynrcrulrü 237
Mycxapll rpos4enu4nlrü 232
Mairr:r.rx

-

He3aMeĪjeuIrlrü 230

-

KllCTeBHĀHurü 230

Mķtrimur,tü lnaųĪlHT rpoeÄeeu4rruü 232

MrrķoriruĮa 6onorrrag
-

Ha4õopo4rrux 6es,Ī}rctrrlrįį 349

HapĮllcc 6ytieiur,tft

Ķacarar< 416
soĀqHoü 263

-_

- reprraarrc{uü 266
- xc,ltuįį 263
- cu1upcxuir'262
416

no>ķ:g.ķttl 252

uacroquļĮü 254
ĪĪo9TIļįIecKuüt 254

Ķacarnxgnlre

KpacoĀHes .xėnrķrü 164

Haa4onlre 413

_ pņxuü

164

Kynena nyruucran 239

-

MHoroĮBeTķoņaq 239

JIa4rrrH rpexrra4pesulrü 407

JlauĀuu

-

ķtail,cķuią 243

o6ttķHoseH:,:-ķlįr

ĮĪnneü:.;,ge

243

4|4

ĮInnusl 1enocņe>ķHafl' 202

-

KopoJreBcKas 202

xpacnaa 209
xyapenaraa 204
IaHIļeToJļHcTHa' 206
JtyķoBHįĮeHocHag 209
rurponar 206

-

254

KoHcTanTlinono,rķcxuü 254

- raqerr 254
Haa4a ru6xar l5l

Ķor<yruuur apomarHefi uuii .352
_ ĀJIHHHoporužt 354

402

oĀlĮoJll.IcTllag Ą03

rrlopcxan 149

oNuķa

416

oģpuc

uacer<orraouocuag

_ de,Įosarag 3l2, 4lB
6,reguolaras 319, 418
- BoJrocucras
310, 4lB
- MHoroųBcTxosan
3l7, 4lB
- paBHHHHafl 316, 4lB
Opxu4ur,re 418
364

IĪa;lluaroxopegguķ 6a.rrr:uįicķuü 383
xponanlrri 382

-_
-

MflcoKpacHlrü 378

nqrHl.ļcrlrü 390
Pyccona 392

Pyre

387

445

-

Õyrca

-

388

floĀcrre>ķgtlķ 6eĮocrrexHį,rü 250
ĪIono.nenecrHuķ ge.rreuķrü 356
Ilpolecxa ņByilrĄcl*afl 222

cniuPa<at 222
fIrHųeNtūe.ļHIrķ gour\t'ļuļ,tü 225
no::.uķ:lluft 227

_

lI ķtlķņeroūosHI-{I( ÄJlIlHHoJĪHcrulrü
r<paculržr 331

_

PĀecr anlnuücrllft 77

- 6epxtonl4a
6necrnųr.ižr 58
- B3MopullKo,nzcr:suä
96
- BoūocoBtļĀuķrü 98
- rpe6euuaruü l3l
-_
Ā;rr.rgHeüuruü 81
_ s.rraķosNĀļIuü 66
_ KpacHoBaTrrü 10I
r<ypuaruü 121
- rr,Ia,leulķllit
108' l l5
- Meüucrayserra l28
-_ uįrresĮ.ĪÄHķrfi l25
ua,rreprrrcrul? 108
- rrflasaĪoļ]ĮflIį
53
-_ [poH3eHHo;rucrulržr 84
66
- pa3uo,'lxcTgķrü
cn,,rrccrryrirü 96
- cTe6ūeo6beu.rrroųrü 84
- Tyllo.ltllcTHlržt ll3
- Opuaa 104
PĀecrosķIe 4l0
115

Pynnr.renne 413

Pynnua MopcKat

278' 4l7
- cnJIIocHyTbIiĄ
cruruücķNü 286' 4|7
- rouxuü 283' 4t7
-_ yselxonuü 2s2' 4t7
yslonaruü 297, 4|7
- įUreHHcTbĪü
296,4|7
CįtruüķoeuĀuue 410

CfirHI.iķosHe 4l6

Cnapxa ne*apcrnerrai

234

Crpe.lo.ttucr crpe.rro.rrucrrrurü 27

Cycar sourzuglrü 3l
Cycarorne 409

Tažnrrķ cepÄĮenuarruü 346

_

güqesuĀHHü 344

Tarapxa

190

Telopea o6lrxuoneYulrü 34
Toģu;rl4Iza'ļaue,ļxosag l58
Tpuocrpeunur 6olorglrü 46

-

rrpurraopcruü 43
219
.necrrož 216

Trorlnan lecrepa

- --

caaoeķrü 219

Xocra ns4yral

-

167

ro,ny6aa 167
JĪaHiIeToJIĪĮcņgāg

l67

LĮaHüķenflüsble 413
ĮaHuxel.nnx õo;rotrrag 144

Ųacryxa s.naxonu4uar 23

142

: cnupanķgag' l42
- ycr.rKouocHas 142
Pg6,ļHr urraneparopcxuü
caĀoglrü 2ll
-_ rypeųxr.rü
211
rrraxrraarrrlrü 2l3
-

330

cxyueuuuü 303,4l7

2l

1

- JlaHĮeTHoJļuctrlag,
l7
- o6lrķgogeg:,/.ag
9acryxonne 409

24

Ųeper',rrrra l97

Ųecuoķ l84

.

Cr.msrarc 416

2s0, 4t7
1anrui'lcķųžl 307 4ļ7
'
roJIoBįIaTbItI' 273' 417
anķnvtitcķuf:

- xa6v,ft 275, 417
- Ķepapa 280' 4t7
-_ flyKoBIiįIHį,Ižl' 288, 4t7
277 4|7
'
- nlryurautü
HuTeBHÄHbIžL 305' 4t7
- o6ooÄoocTpr;fr 293, 417
28l, 4|7
-_ pacTonbļpemķ'lit
pacxoĀflUĮll'iLcn 302, 4|7
-

cKJloH'Iotrļuücg 300, 4|7

IUaQparr BeceHHI.rü 257

_ xelrķlü 258
_ nocesHoü 259

[Ileüxųepr.ierue 410
llĪeüxųepua 6o.noruag 40
IļIuaxuuķ uepenuuarufi 267

3loĀeg ķagaĀcķag

38

9rplrrrrurzx ĀpeIra.nur 372
375
- uyxcroü
oõoxxeunltü 37l
- [ĪJleMogocguü 367
frplruurlxonlre 418

SISUKORD
<Eesti NSV iloora>

IX köites käsitletud ļiikide süstemaatiline nimestik

5

.

Eessõna

AĮįsmataļes' Koostanud V. Kuusk
AĮįsnataceae. Koostanud K. Eichwaļd
- Butomaceae.
2. sugukond luigelillelised
Ķoostanud E. Kukk
- Hgdrocharįtaceae.
3. sugukond kilbukalised
Koostanud E. Lellep .''
- Scheuchzėrįaceae. Koostanud
L. Viljasoo
4. sugukond rabakālised
5. sugukond õisluhalised _ Įuncaginaceae. Koostanud L. Viljasoo
6. sugukond penikeelelised Potamogetonacege. Koostanud Aime Mäemets
7. sugukond heinmudalised
Ruppiaceae. Koostanud T. Trei
8. sugukond haneheinalised - Zannįcheļļįaceąe. Koostanud T. Trei
9. sugukond meriheinalised - Zosteraceae. Koostanud T. Trei
l0. sugukond näkirohulised - Najadacėae. Koostanud E. Lellep
39' selts liilialaadsed
LįĮįaĮes. Koostanud H. Rebassoo
l. sugukond ļiilialised _ Lįļįaceae. Koosianud H. Rebassoo
2. sugukond amarüllilised
Koostanud S. Talts
- AmargtĮidacea.e.
_ Irįdaceae. Koostanud S. Talts
3. sugukond võhumõõgalised
4. sugukond loalised
Įuncaceae. Koostanud R. Sander ja L. Viljasoo
- orchįdaļes.
40. selts orhideelaadsed
Koostanud V. Kuusk
1. sugukond käpalised
orchįdąceae. Koostanud V. Kuusk

38. selts konnarohulaadsed

-

1. sugukond konnarohulised

.

.

Cerr,r.

9acryxorue.

- CocrarNl Ķ. 9üxna,rrl4

(Pesror',re.)

Cycaxonr,re. (Pearclre.) Cocranu,n 9. KyKK
Cer'l. BoaoķpacoBble. (Pearoue.) Cocraslļfla 9. JIe;r.nen
Ceru. ĮIļeüxųepueBbIe. (Pesrirr,re.) Cocrasuna JI. Bnnlgcoo
Ceu'.CurrruxoBĪlĀHbIe. (Pesnrrae.) Cocrasüna JI' B}r.rrlqcoo
Ceu. Paecroaue. (Peercue.) Cocralula Aürue Mgerr,rerc
Ceu. Pynnuenlte.. (Pesrcrr,re.) Cocrannla T. .Tpeü
Cev. Iļarrr.rxe;uunsIe. (Pesrcrrle.) Cocranu;ra T. Tpeü
Ceru. Bsrr,ropuį.IKoBble. (Pesroue.) Cocrasįua T. Tpeü .
Cerr.r.

Cerra.

Butomaceae. (Summary.) By E. Kukk
Hgdrocharitaceae. (Summary.) By E. Lellep
Scheuchzerįaceae. (Summary.) By L. Vil jasoo .
IuncagĮnaceae. (Summary.) By L. Viljasoo
Potamogetonaceae. (Summary.) By Aime Mäemets
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410
410
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413
413
413
413
414
416
416

9. JIel.neu
CocņasĮ.rĮa X. Pe6accoo

AlrapunĮHcoBbĪe. (PesroIr,re.) Cocņaslrūa C, Tanlņc
Cerrl. Ķacarrronue. (Pesrcrr.te.) Cocraru;ra C. Ta4lņc
Cerr,r. Cxrguķonue. (Pesrcrrae.) Cocranznn P. Cau,ņep H
Cerrl. opxn1uue. (Pesror'le.) Cocrasļrūa B. Ķyycx
AĮįsmataceae. (Summary.) By K. Eichwald
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409
409
409

.

Han4orlre. (Pearcrue.) Cocraerla

Celņ. JlnneüHue. (Pesrorrae.)

CeIr,r.

13

JI. Bullqcoo

4t6
418
420
42A
420

.

.

:

42t
421
421

447

Puppiaceae. (Summary.) By T. Trei
ZannįcheĮĮįaceae. (Sümmary.) By T. Trei
Zosteraceae. (Summary.) By T. Trei .
Najadaceae. (Summary.) By E. Lellep
LįĮiaceae. (Summary.)

By H.

.

Rebassoo

AmargĮIidaceae. (Summary.) By S. Talts .
Irįcļaceae. (Summary.) By S. Talts
Įuncaceae. (Summary.) By R. Sander and

L. Viljasoo
orchįdaceae. (Summary.) By V. Kuusk .
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