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2l'

yÄK

58l.9 + 582.6/9

oJIoPA 3CTolJcKoļz cCP. v.
Cocragxau: Bufllqcoo JI., Kacķ M., Kyycx B., Jlaacuuep Jl., Jlea,nen 3.' IĪyy_
cenn B., Taarrc C., 3üaapr f. Ta,naux, <Ba,nryc>, 1973. 739 c., 369 u,rr.rr.

(3cr., pea. pyccr.,

B V

anr.n.)

ņor'le <<Dnopu 3croųcķoįi CCP> npunoĀį,įTcg KpuTįļuecxuü o6sop cncĀynųHx
A. lpoccreiĮua: Ttrbiflorae (oxouuanne, 6 cerraeücrn),

ņacTįTenbgņx noplÄKoB tto cllcTeMe

[,lantaginales

(l

cerr,reficrno),

Hippuridales

(Į

cer"reücrno), Callitrichales

(l

ceueficrro)

,

Fapaverales (3 ceueficrna), Parietales (4 cer'reficraa), Cucurbitales (l cevefircno), x
Campanulales (2 cerlreficrra) sa- acxnouenlteu celteücrsa Compositae. Ilpuao1xrcq ta6-

.Īlļļtbl onpeĀeJlegug ceueücrB, poĀot] H Bl.tÄoB. Bcero s V rorue oxBaTLIBaIoTcg, 2Ķ suĄos
Qloput 9crouĮ|H, B ToM qucJle cnolļTaįļHbįe BHĀbr, HaTypanu3oBaBĪļļHecg BHĀLI, np}ļ[IeJĪbIĮH
tt nal6o.nee pacūpocTpaueHHHe KynbTypHbre BHĀII (oco6euHo lls ceįteücņs ryõoĮreruue.
ķpecTouBeTHbĮe H Tį,ĮKBeHHbre). Ā.rrg KaxĀoro BnÄa npuaoÄgrcq saxgefiUaq HoMeHKJĪaTypa
(c cnHouumuxoir), Āetallulle Ä}įarHo3bļ (rarxe Āflq ppĀoB ll celteücrr), xapaKTepI{cTHKa
ltecroodrtraHng' ĀaHHbIe o pacnpocTpaįleHHn B 3crogau r-r o6ųee reorpaQnuecxoe pac'
llpocTpaueHne' TaK}Ke ÄaHHHe o xo:gücrseHHoM 3HaĪ.IeHI,IH H ĪĪoIe3HocTH ĀanHolo' IJ[Äa.
fĪpttno1arcx Taxxe BHyTpĮrBįlĀoBHe pa3HoBĮrĀHocTu, o6Hapyxexrņe s 3croxuu. floų:'x ķ
xJxÄoMy paccMaTpHBaeMoMy BHĮy ĀaH pHcyHot( (uacro oplruūarrlrrrrü), a ĀlR 6oaee
I}eĀKHx BHÄoB npļļDoÄ'Tcfl KapTbį MecToHaxo)KĀegufi' rra TeppuTopHH 3croxcķoit CCP.
ovepeaHuü, V rolr uanucau Ha ocToHcKoM fl3blKe lr cuadxeu pe3ĮoMe Ha pyccKoM įį aįįrluįlcķotr.l q3hIKax.
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<EEsTl Nsv FLooRA> v KÖITES KÄSITLETUD LIIKIDE
sÜSTEMAATILtNE NIMESTI K
20. sELTs MAILASELAADSED

7'

sugukond veslhernellsed

_

l. tri'ib us U

- TĮJBIFLjRAE
Lentįbuįarįaceae

l r į c uĮ

ar

įe

(jõ'rg\

L. C.

ae Kam.

l.pe,rekond võipäįäkas _ PįngutcuĮa
l. .sektsioon PinguĮcula

sl.

AIpi võipātakas

_

2. Harilik võipätakas

Rich.

L'

PĮnguicuĮa aĮpĮna L'
PinguicuĮa iulga"rĮs L'

-

2. perre|kond

22
24

vesiherĪļes _ Utrįcuįarįa

Vahelmine vesihernes _ UtrįcuĮarįa Įnlermedia Hayne
2. Väiiļ<e vesihernes _ UtrįcuĮarįa mįnor L.

ļ,

3. Harilik vesihernes

_

ĮJįrįcuĮarĮa auĮgarĮs L.

_ Verbenaceae J. sį..Hil.
l' perekond raudürt _ Verbena L.

L.
28
28
30

8. sugukond raudürdlllsed

9. sugukond huulõielised

_

l.,aļamsuguil{ond

ļ0

u

Labįatae A. L. Juse.

Ai

ugoĮdeae

(Bonth.) Briq

l. perekond akakapsas - A juga L.
ļ. Roomav akakapsas Ajuga reptans L.
2. Karvane akakapsas -_ Ajuga geneaensĮs L. .
$3. Püramiidjas akakapsas _ Ajuga pgramidaĮk L'
2. perekond t,a'r.i rrrõges _ Teucrįum
l. saktsioon Scordįutn Reiohenb.
l. rida Scordįa Juz.
ļ. Vinav tarinõges - Teucrįutn scordįurn L.

43
46
49

L.

53

2. rįda Botrgs Juz'

į< 2. Ko,bar'tarinõges

-

Teucrįum botrgs L'

55

5

>Ķ

3'

.2

sektsioon Chamaedrgs Schreb.

_

Lõhnatu tarinõges

Teucrįum chamaedrgs L'

59

įoįdeae (Benth.)
2. alamsugukond
3. perekond tiįr.ashein _ Scuteįįarļa
l. rida GaterįcuĮatae
l' Harillk tihashein _ ScuteĮįarįa. gaĮerĮcuĮala L.
S

cut eįĮar

Ž. nda HastifoĮiae
2. odalehįne tihashein

L.
62

Juz.

ScuteįĮarįa hastĮ|oĮia

-

Brlq.

L.

65

'

3. aļamsu gukond S t a c h g o id e ae Briq'
,l. trļ įbus M arrubįeaeĖndĮ.
4. pereį<ond penimüņt

_ Marrubįum

L'
68

į<

l.

5. perekond
Māgi-haavarohi

* l.

L

Sįderįtįs monļana L'

-

2.

6.

haavarohi _ Sįderįļfs

trįibus

l{ e'p et

eae Benįh.

perekond nais,tenõges _ Nepeta
l. sektsioon Macro,nepeta Benth,

siberi naistenõges

-

L.

Nepeta sįbįrįca L.

2. sektsioon

l.

7Į

76

Nepeta

alamsektsioon Nepeta

2. Harilik naisterrõges _ Nepeta cataria L.
2. alamsektsioon Tuberculatae Pojark

79

82

n

ļ.

7' perekond maajalg _
HarlĮik maaja,lg

_

G

ĮechomaL.

GĮechona hederacea L'

8. perekond tondipea.

- Dracocephdl'um

85

L.

2. Karvane tondipea _ Dracocephaįum Rugschįana L.
3. tņiibus S t ac hg deoe Benth'
ļ, aļarrr tr.iįb u s B r une Į Į i nae Briq.

l.

į l.
6

9. perekorrd kābiüļeįn _ PruneįĮa L'
Hariįik kābįhein _ PruneļIa outgaris L.
2- aĮamtriibus įamįįnae Btļq

l0. perekond kõrvįk _ GaĮeopsis L.
ļ. alarnperekond Ladanum (Gil.) Reic}renb.
Võõrkõrvk

_

aąĮeopsĮs angustīįoļįa Ehrh. ex Hoffm'

8?
89

93

cī

'2.

Ahtarļetrine

kõrvik _ 'GaĮeopsĮs 'ladanum L'

2. alamperekond

100

GaĮeopsĮs

'f'3. PēĮrmekalvane kõrvįk _ GaĮeopsis paäescens Bess
4. Kti.rju kõrvįk _ GaĮeopsis specĮosa Mill.
5. Kare kõrvik
GaĮeopsĮs tetra'htt L.
,6. iPügaldu,nu,d -kõrvik _ Galeopsis bif ida Boenn.

_ LamįuĪįĮ

.l.l. perek0nal i.'rrriņr,õges

l.

t05
107

t09

L.

sektsioon'PoĮįįchįa (Schrank) Briq.

l.

aįla,rnsektsioon AnupĮexicauĮia Btiq.

_'Lamįum

]1. Hõļmļohine irrrrinõges

30

102

2.

il3

atnplexicauĮe L.

alamsektsioon Purpurea Briq.

--2. Verev i,mi,nõgm ._,Lamįuth 'purpureurn L.
.3. - Hambun,e iminõges
LarĪĮįulrį hgbridunL Yil|.

il6
il8

_

2. sektsioon Lamįum

-:4.

l.
,irnirrõges _

,Vaļge

rida Alba Gorschk.
Larnįum al,bum L.

2.

rid'a Maculatą Gorschk.

_

.5. .Täpiti,ne iminõges

120

.Lamįum m,acuĮatum L,

l2t

l'p.'e,rekond ü<o.ldn.õges _ GaĮeobdoļon Adans
l..Koldnõges _ Galeobdaįon Įuteum Huds.

t24

į3.,p.er.eį(on,d ,lak,ksa,ba _ Chaįtur as Willd.
_ Chaįįurus marrubįastrum (L.) Spenn.

t26

ĮĶ':per'.ekon.d s'üd,aimerohį
- Leonurņs L
_ 'Leonurus .cardįaca L.

ļ3l

,l.2.

;į. l.

.Lakksaha

-l. !Lääne.südamerohi
_.2. Veiste-.süd,arnerohi

-_

.Leanurus -uįļĮosus D'Urv.

132

.l5.;perekond karunõges _ laĮįota
fr.

r.'{0

l. lMust

L

BaļĮata nĮgra''L,

karunõges

16. per'ekond nõianõges _ Slachgs L
.l..Mets-nõiamõges _ Stachųs sgtaatica L.
.2. Soo-nõiarrõges _ Stachgs palustris l;.
:*3' iUheaastane nõianõges * Stachgs atļnua (L.) L,
.

t.

|7. perekond tõnnike _ BetonįcaL.
Haņilik tõnnike
Betonįca officinaĮis L.

-

,4'

18.

;>Ķ

l.

triibus _ SaĮaįe4e

perekond saļvei
-SaļaįaL'
.l. alamperekond _ Scįarea (Moench)

Aassalveį

_

l.

r33

t38
l4{)

t44

t40

Dumofį

Benth.

nida Pratenses Pobed.

SaĮuĮa 'praĮerįsis L.

r50

ī

2.

į 2. Meissalvei į 3'

rīda Nemorosae Pobed.

SaĮuįa nemorosa

L,ong,us salvei

-

L' .

l5{,

:

3. rida Nutantes pobed.
Sąlaįa nutans L.

. . :

2. alamperekond Coooļa (Įted.) Briq.
4.
Märrrrassaįvei
į
- Saįuįa aertįcįllata L'
5. triibus Sature jeaeBriq.
1. a l'arn tr i ib us į,t e ļ į s s įn

Vāike

nõmrrrremünt

_

r57

.

t6&

a e ĒndĮ.

pe,rekond rnägimünt
- CĮįnopodĮum
l. Ha,nil,įk mägirrnünt _ CĮīnopodium uuĮgare L.
19.

%)'Pere,kond nõm,memürr,t _ Acizos

:

L.

Moerrch

Acįnos araensįs (Lam.) Dandy

.

2. aĮamtriibus f/ gssopinaeBrlq

perekond iisop
H gssopus
50 Ą l. Hari,lik ii'sop _ Hgssopus oįficinaĮis L.
21.

ļ.

l6s.

r67

L.
l7a"

22. perekond pune
-OriganumL.
Harilik pulle
origanum auĮgare L'

-

172-

perekond liivatee-f
hgmusL.
l. sektsioon Goniothgmus ĶlolL
l. P,a,ljaletrine ļiivatee _ Thgmas puĮegĮaides L'
2. sektsioon SerpgĮĮurn
23.

2, Nõm,m-Į,įivaįee
24.

l'

Fįa'rįlik

Thųmus

serpgĮlum
pereko,nd parkh ei n Lg
partkhein _ Lgcopus europaeus

tn

L.

co

180

pus

L.

L.

r83

pe'rekond münt
-MenįhaL.
l. sektsioon VertįcįĮlatae L.
Põldn:,ünt _ Mentha araensįs L.
Männa,srnü.nt _ Merttha )(oerticiĮĮata L'
25.

t.

.Ž.
3.

4.

45,
60

I

6.

Vesirrrünt

-

2. sektsioon Capitatae
Mentha uquatica L.
3. sektsioon Mentha

Pikalehine münt

l.
_

ļ87
190

L.
r92

rida Sįļaestres Malinv.
Mentha Įongifolia (L.) Nathh.

r94

2. rid,a Vįrįdes Boriss.

_

Mentha \pĮperita L. '
Roheliņe mrünt
Mentha spicata L.
Piparmünt

-

6' įriibus

Pogosļemoneae

t97
199,

Reichenb

* l.

Zi. pe'rekorrd rihumünt
Suga-ri,hurniint

_

l0. sugukond keraslillellsed

l.

_

GļobuĮarįaceae

l. pere,kond kera,sļiļl
Will.ko'mrni kerasliįl

ll.

- Eļshoįįzįa

lįļi,|d

Eļshoļtzįa cįĮįaįa (TĮlunb.) Hyl.

-

sugukond võrmilised

A. P.

.

DC.

- GĮobuĮarįa

L.

GĮobuļarįa aphgĮĮantes Crantz

*

203

206

Cuscutaceae Dumort.

l. perekorrd võrm _ CuscuįaL.
l. alarnper,ekond Cuscuta
I. Liiv'aįee_võrm
Cuscuta epithgmum (L.) Murr.
2. Ristįkuvõrm _ - Cuscuta trĮfoĮiĮ Babingt.
'
3. Harilik võnm
Cuscuta
ī.
'uroporo
4. Li,navõr,m
Cuscuta epiĮinum
Weihe

21t

2t3
214
216

-

2. alamperokond Grammįca Engelm.

*5.
*6.

ķ7.

Põldvõr,rn _ Cuscuta campestris Yuncker
Ko,barvõrm _ Cuscuta suaoeoĮens Ser.
Gronov.iuse võrm _ Cuscuta Gronouįi 'WīLld

2t7

2t9
D9n

12. sugukond soomukalised

m

*1.

- Orobanchaceae VeniL.
l. perekond soomukas _ Orobanche

Punane ,soomuka,s

L.

Orobanche purpurea, Jacq.
Orobanche ramosa L,
-orobanche
Madanas.oomuika's
cargo phgļļacea Smilh
ohakasoomuka,s _- orobanche paĮtĮdifļora Wimm. et
Grab
Oasoomuka.s
Orobanche crenata Forsk.
Suur soomukas _ orobanche eĮatįor Sutton
Eļsassi soomuka.s _ orobanche aļsatįca Kirschl.
Põdrajuure_soomurk'as _ orobanche Įįbanotįdįs
Rupr.

\Ļo
Žļ\.. Haru,line soomukas-

*3.

4.

*5,

o.

7.
8.

t(,

A

227

228
229

23t
233
235

236

2I. SELTS TEELEHELAADSED _ PLANTAGINALES

l.

sugukond teelehelised

_

PĮantaginaceae

A' L.

l. perekond teeļertrt _ PĮantago
l.

L

80

ļ.
Suu.r teelehį

sektsioon PĮcntago

_

Plantago major L.

3. sektsioon Lamprosantha

_

24ļ
243

244

Decne.

_ PĮantago medįa L.
PĮantago mqxįma Juss.

4. Keskmine teeleļrt
Hiid_teeleht

L.

alamperekond plantago

2. Winterl teeletrt
- PĮantago Vįnterį ĮIirtg.
2, sektsioon Coronopus DC.
3. Rand_teel,eht _ PĮantago marįtįma L'

į 5'

Juss

246
248

9

4. sektsioon ArnogĮossum Decne'
_ Plantago ĮanceoĮata L'

248

16. Sirstlehine teeleht

2. alamperekond PsgĮĮium (Juss.)

{7.
,,ģl.

:22.

Liiv-ieelaht

-

5. sektsioon PsgtĮiutn
Pļantago indicaL. '

tlarrns

(Juss.)' Barnėoud
250

2' pe,rekond jārvikas - įįįtareĮla

Silmjärvikas

_

Lįįtoreļįa unifĮora (L')

Bergius
252

Asoh.

sELTs KUUSĶHEINALAADSED _ tĮĮPPURIDALES

l.

_

sugukond kuuskhetnalised

IĮĮppurįdaceae Link

l. perekond kuuskhein - Hippuris
t. Harįlik krrtņkhein _ HippurĮs oulgaris L.
2. Süstlehine kuugkhein _ Hippuris lanceoļata Retz.
3. Neljalehine kuuskhein - HĮppuris tetraphgĮĮa L. fįl.
23. sELTs vEslĪlįHELAADsED

l.

sugukond vesitähelised

_
_

L.
256
258
259

CALLITRICHALES
CaĮįįtrįchaceae Link

l' perekond vesįtāht - CaĮĮįįrįche
l. sektsįoon Pseudocalįįtrįche Hegelm.
l. Sügis-vesitäht _ CaĮĮ'įtrįche hermaphroditico Jusļ.

L.
26,ļ

2. sektsiooķ CalĮįtriche
90

2. Tiik-vesitäht _ Caįlįtrįche staņalis Scop.
3. Soo-vesitäht _ Caįļįtriche paĮustrĮs L.
4. Haņiļik vesitäĮrt - Caįļįtrįche cophocarpa

-24. SELTS MAGUNALAADSED

_

Sendįn.

265
268
?Ä9

PAPAVERALES

t. alamselt s Papauerįneae

l.

- Papaueraceae A. L. Juss.
l. ala'msugukond Papauerįoįdeae Prantļ et Kündig
l. pereko,nd vereurmaĪohi - cheĮįdonium L.
l. tįa'r,ilįk vereurma,rohi _ ChelĮdonįurn tnaįus l-.
sugukond maģunalised

sarvmagun _ Gļaucįum Adans.
ar. Kollane safvlnagun _ Gļaucįum įĮaaum Cranlz
*2. Punįne saņvünagįįrļ _ GĮqucįum cornįculatum (L') J' H. Rudolph
2. pe,rekond

x0

yī6

n9
n9

3. pere;kond magun

_
2. Liivmagun
A 3. Kukernagun s +. Rotomagun _Ą l.

Į00 A l.

Unimagun

4.

_ papauer

L.

Papaaer somniferun L.
Pa.paaer argemone L.
Papauer rhoeas L.
Papauer dubįum' L.

282

2U

286
289

perekond läānemagun
Escįschoļtzja
_ EschschoĮtzia -caĮĮfortlįca Cham.

Ī(aļifornia läänemagun

Cham,

29l

2' alam'sugukond Fumarįoįdeae A, Braun
5. perekond murtudsüda _ Dįcentro Bernh.

Ą l. llarilik

_ Dįcentra spectabīĮis (L.) Lem. .
6. perekond lõoka.nnus _ Corgdaljs Vent.
l. Keskmįne lõokannus _ Co:rudaĮįs fabacea (Retz.) Pers.
2' Harilįk lõokannus _ CorgdaĮis sotĮda (L.) Swartz .
7. perekorrd punand _ r' unai įa L.
l, Harilik punand _ Fumarįa officinatĮs L.
murtudsüda

2. ala'mseIts

C 4p

Ņ2
293

ņ4
Ņ?

parįne aė

_ CrucĮferae B. Juss. ex A. L. Juņ.
l. triibus .4 rabįdeaeDC.
l' aļamtriibus AļĮįarįįnae (Pran|l)

2. sugukond r|stõielįsed

Ku.usĻ

comb. nov.

l' perekond kõdrirk
- AļĮiarĮa Scop.
l. sektsioon AĮĮįarįa
ļ. Salukõdrik _ AļĮįarįa petioĮata (Mansch._Bieb.) Cavara et Grande . 309
2. a|arntriibus Sis gm.brįįnae (Dc.) Hayek
2 pererkond unilook
- SĮsgmbrįun L.
l. sektsioon Kibera (Adans.) DC.
ļ. jvladal unilook _ SĮsgmbriurn supinum L.
3į3
2. sektsioon įrįo DC.
2.
Ka.vane
unilook
*
'Sisgrhbr:Įum LoeseĮįį Jus|.
*3. Volga u.nilook - -Sisgmbrium uoĮgense Marsch._Bieb. ex E, Fourn.
3. sektsioon Sisgmbrium
į

l0 į

5. Ida_unilook

_

3. perekond peenlook

l.

Rįhu_peenlook

l,
_

3t8

32t

Sisgnbriun orįentaĮ,e Torner

4. sektsioon Veļarum DC.
6. Harilik rrnilook _ SĮsgmbrium officīnaĮe (L.)

315

325

ffi

Scop.

- Descuraįnįa

seį<tsioon Descuraįnįa

Descuraįnįa sophīa (L.) Wobb ex

Webb

Prantį

et

Berth.

3rJ

lt

3. al'amtriibu,s Er ųsiftĮįnae

(Du,mort.) Hayolc

perekond harakaļļ.atv - Erasįmum L.
l. sektsioon Ergsimum
l. Põld_harakalalv _ Ė,rgsimuņ cheįranthoįdes L.
.)
Sirge haralkalatv _ Ergsimunl hieraciifoĮĮum Just. .
*3. Haraline harakaļaįv _ Ergsirnum repandum Hõjer
2. sektsioon - Cheiropsis C. A. Me5'.
*4 ļlaļlika,s harakalatv - Ergsinunt' dif|usum Ehrh.
4' a!amtriibus Car damįnįnae (Dumort.)
5. pe,rerkond kollakas - Barbarea R. Brov'rn
ļ. Püstkollakas _ Barbarea strįcta Andrz. ex Bess.
2. Kaarkoļlakas _ Barbarea alcuata (opiz ex J. et C. P,resl) Reichenb'
3. Läänekollakas _ Barbarea uuĮgarįs Ę. Brown
4.

.

ļņ

6. perekond

_

kerss

-.-

RoriPPa

5.

amphibia (L.) Bess.
Vesikerss
- Rorippa
Metskerss
Ęorippa sglaestrĮs (L.) Bess.
- Rorippa prostrata (Bergeret) Schinz et Thel'l'
Kaļļaskerss

-

7.'perekond aļ,l ,ikkerss _ Nasturtjlrn R.
t. Urt_arļlikkerss

_

Nasturtįum o|:ficinaĮe

R.

341

Hayek

344
346
350

ScoP.

RorĮppa isļandįca (oed.) B'orb. .
1, Sookerss
Bess.
kerss
Ausįria
*2.
- Rorippa austrįaca (Cran'tz)
3.
4.

332
336
338

353
35S
359

362
365

.

Brown

Brown

369

perekond mädarõigas - A rmaracia Goertn., Mey. et
Scherb.
Aed-,mädarõigas _ Arrnoracįa rustįcanu (Lam.) Gaertn., Mey, et Scherb. 3?|
8.

9. pe.rekond

l.
Hari,masjuur

ļ30

jüriliļl

- cardamįne

sektsioon Dentarįa (L') o.

-

E.

Cardamįne buĮbifera (L.)

L.

Schuļz

Crantz

374

2. sektsioon Cardartlįne
Cardamįne hįrsuta L.
2. Kare jürilill
3. Mets-jūrili|| - Cardamine inpatiens L.
4. Aas-jür,i'lil| _ Cardamine pratensĮs L'
_ Cardamįne dentata Sclluļl.
jüril'il,l
5. Hambuļine
_
jürilill
amara L'
Cardamįne
Mõru
6.

377

380
384

385
388

(C' A'
- Cardamįnopsis
Cardamįnopsis arenosa (I-.) Hayek .

l0. perekond ļiivrohi
FĮarilik ļiivrohi

l1. perekond ,rnüürļook _

Harįli,k müürįook

-

Arabidopsįs

Arabidopsis
Tha!įana (L.) lieynh' '

5.,alarntriibus

390

Heynh'
393

Ar abįdinae Hayek

l2 perekond ,ļehrnakapsas _ ?urrįtįs
t. Le}rm,akapsas _ Turrįtis gtabra L.
t2

Mey') Hayek'

L'
396

ekond hanerohi
- Arabįs L.
l. sektsioon _Turrįteļļa C. A. Mey.
ļ. Kare hanero,hį _ A'rybis- hįrsutā (L.) Scop.
2' Aas'hanerohļ _ Ara:į:
:*;,, tįįt7įttae
13' pet

^or'|Į|n'|,,i,,Ī:'

14.

l. Harilik

140

perekond sirrerõigas * Is
l. sektsioon,įsalķ

at

įs

(DC

.
.

)

399
401

Hayek

L.

sinerõigas

- Isatįs tįnctoria L.
15. perekond hiire.tud,rik * Mgagrum
L.
f l. Hiiretudrtk _ Mųagrun perfoĮiatLtm L.
7, al'amtr,i ibus .B unįarļįnae (DC.)
16. perekond tõlkja s*BunįasL.
l. sektsioon LaeĮia (Adans.) DC.
l. Harįļik tõl,kjas * Bunįas orįentaĮįs L'

404

40ī
Hayek

4lt

2. triibus 1/eSperįdeae Prantl
li. perekond ööliįI *fl esperisL.
l. sokįsioon HesperĮs
l. rida Hesperis
l. Aed-öõįilļ _ Hesperis mņtronaĮįs L.

perekond levĮroi- MaįĮltiola
R. Brown
l' sektsiootr Pįnarįa DC.
Ą l, ÖölevkoĪ _ Matthįoļa bįcornįs (Sibth. et Smith) DC'
.
19' perekond korispoo r * ChorĮspora
Ę. Brown
l.
Õrn
korispoor _ ChorĮspora teneĮĮa (Pa|tl.)
{
DC. .

4n

18.

20'

>k

l.

perekond malkolmia * ļvĮąįcoĮnla
R.

ļ.

4l8
ex DC.
4l9

Brown

sektsioon MaļcoĮmįa

Aafrika nra,įĮcolmįa

-

3.

MaĮcoļmįa afrĮcana (L.)
R. Brown

triibus 1ĮgsseaeDC.
l. a la,rntrii bus L una'r iįnae

2ļ. perekond kuukress

- Lųnarįa
l.
Mets'kuukress
_
Lunarį.a
.
redįuįaa L.
A 2, Aed_,kuukress .- Lunąrįr
"r;;;; :

42t

(Drrrrrort.)

įrayeįr

L'

4n
4n

.

2. aį,amtriibus 4 ĮgssĮnae (Prantl)
29'

Perekond kiļbirohį

Hayek

- AĮgssuntL'
l3

l.

sektsioorr AĮgssum
430

AĮgssunt' Gmeļįnįį Jord' et Fourr'

Gmelini kilbirohi

ģl.
ķ z.

t-iiu-t itlirohi _ AĮųssum

desertorum Stapf

t32

'

2. sektsioon PsįĮonema (C. A. Mey.) Hook'
3. Tupp"kilbirohį _ Algssum aĮgssoĮdes (L') Nathh'
23'

435,

perekoņd f ibįigia - L'įbįgįaMed'
l. sektsioon Fibigia

l50 * l. Kilpiibiigia - FĮbigĮa cĮgpeata (L') Med'
DC'
24. perekond kogelejarohi - Berteroa
l' Halļ kogelejaroüri _ Berteroa incana (L') DC' '
25. pe,rekond kiļbik _ LobuĮarįa Desv'
Ä l. Kivįkilbik _ Lobuļarįa maritįma (L') Desv'
3.

a,1

Drabįnae

,amtriibus

437

440

ĄĄ2

Hayek

perekond kevadik _ DrabaL'
t' sektsioon Draäa
Haļl' kevadik _ Draba įncana L.
2õ.

t.

xa2.
3.
4.

446

2. sektsioon Chrgsodraba DC'
Kuļdkevadik - Draba sįbįrįca (Pall') Tholl'
3. sektsioon Drabeļla DC'
Metskevadik - Draba netįorosd' L'
Müįr.kevadiļ< _ Draba rnuraļįs L'

449

450
453

27' perekond varakevadik _ Erophįįa
(L'\ Cheval}'
l. rĮaĪiļik varakeva.diür _ ErophĮĮa oerna
4. triibus Brassi

c

DC'
456

eae DC'

l. a,ļramt'r'i'ibus Brass ļcįnae
28.

perekond liiv'sinep _ DĮpĮotaxįs

l. sektsioon CatocarPum DC'
* DipĮotaxis tenuifoĮĮa (Jusl')
į< l, Võõr_liivsinep

(PrantĮ)

DC'

.

pe'rekon'd ü<oera's'inep _ Erucastrum (DC'\
Schulz
160 f l. Gallia koerasinep _ Erucastrum ga!ĮĮcum (wilId') o' E'
29.

>K

ļ4

l.

perekond võõrkapsas _ Eruca

Põld'võõrkapsas

_

Eruca satįaa M|lL

458

DC'

2. sektsioon DipĮotaxĮs

30.

Hayek

46Į

C Presl

.

464

Mīl.|'
46V

3l. perekond kapsasrohi *- B rass'įca
L
l.
sektsioon Brassįca

*r.

*2.

3.

Süstlehine kapsasrohi

Sarerpta kapsasrohi

*

*

Brassįca eĮongata Ehrh.
Brassįca 1u"rea Įt*.1 cror.

Põļd"kąppasrohi _ Brassįca i"*pu't)ū'
Kapsas.:_ Brassįca oĮeracea L.

44.
45. Ņr.:i.._BrassįcarapaL.. ,
Ao. Kaaįikas, Īaps _ Brassįca napus L.
2' sokts,ioon MeĮanosinapīs

*7

lm

Mus,t kapsasrohi

_

Į"

482:

486

.

488

2. sektsioon SinapĮs
į< 2. Valge sinep
- SinapĮs aļba L. .
&}.

2. aĮa mtriibus R aphanJrlae (DC')
p erekond,rõi gas _ R a p hanus'
L.

l. sektsioon Raphanus
Põldrõiga$ _ Raphanus raLphanistrum
. t. Aedrõigas
_ Raphanus saįious L.
Ą2.

l.
l.

perekond meri sin

35.

p"rekond krambe _ CrambeL.
l. sektsioon Crarnbe

Liiv_,merisįnep

Merikapsa's

_

_

P_

CakįĮe marįtinzc

ļ<2. Ķurdrapi"t., -j'

495

Ca
Scop'

kįļe

Mill.
500'

Crambe marįtįma L.

*

Conringia

5.

įl.

38.

_ Conringia
(L.) Durrrort. .

oii*i"tķ

* A 2.

per-ekond võõrkress
vffir,kress _ Cardarįa'įrāi" -.

SaIatkress

508;

.

C

ard,ąrįa

_';,#ļ,}}i!,,,',:;:'i:" o'.

5l0,
Hayek.

Adans.

triibus į epĮdĮeaeDC.
l. alamtriibus Lepidįįnae

5l4

(Piantl) Hayek

Desv.

o.l Dēsv:.
39. perekond kress _ LepįdiumL.
l. sgktsioon LepĮa (Desv.) DC'
{ l. Põldkress _ Lepidium campestre (L.) R. Brown ..
Hari.Ii,k

Cranlz

3. ala,m,triibus į{orįcandįinae (Pr'antl)

JZ. perekond suitsroh i

ļda,suiįsrohl

503"

;";::;i:L'::ĮZ!!,i(t3r)o,?j:.:*,],

,
* l.

Hayek

497

34.

e

491

L.

06.perekond ,rapister * RapĮstrum
l. sektsloon Rapistrum
ąk l. Püsikrapisle.r _ Rapistrurn įrrr""'' (L.) All.
'

t80

474.
476,
478,
480,

(DC.) Boiss,

il;
32. perekond sinep _SinapisL.
l. sektsioon CeratosĮnapĮs DC.
Põldsi,nop _ SinapĮs aruensįs L.
Brassįca ntgra 1L)

47lļ
.

5|T

52Į
52+

l&

3'

'į

sektsioon LepĮdium
l. alamsektsioon LePidiunt
Lepid.ium perfoliatum L' '

526

3. Kaeļusktess -4. Ra,rrdkress _ Lepįdium tatifoĮĮum L'
2. ala',msektsioon DiĮeptĮurn (Raf') Thell'
5. Haisev kress _ Lepidium ruderaļe ^L.'

xā.
,ļį i.

l.

531
533

Lepį'dįutn densĮfĮorurn Schrad'

_

vķgiinia kress
40.

>Ķ

_

L1i"kr"ss

528

LepĮdĮum oīrginicum

L'

535

''

pereko'nd 'teekress - Coronopus

l'

Lamav teekress

Boehin'

sektsioon CoronnPus
Coronopus squana'tus (Fo'rsk') Asch'

_

538

4l. p erekond k'uukõdrik _ BįscuteĮįa L'
l' Sile kuukõdrįk _ Bįscutelįa Įaerstgata L'
2. al,amtriibus Įberįdįnae Hayek
42'

541

perekond ibeeris _ IberįsĻ

l'
_

sektsioon lberįdįwn DC'

544
L'
_ I/o rnungįo Reichenb'
43. 'perekond kal jukress
. 546
(L')
Reichenb'
l. Kaljrrrkress _ HornungĮa petraea
3' a l.amtriibus C apseĮĮinae (Prantl) Hayek
44. perekond tuder _ Cameįįna Ctaniz

* A l. Mõru

1e0

įbeeris

_

Iberįs amara

'.

1- sektsio'on Cameįįna

tlīcrocarpa Andrz' ex DC'
* l. Lįįvtuder tuderCameļįna
piloso (DC') Zing'
_
Cameįįna
9.
* Karvane

* ā. įoratra* -*
i. įinrtuo",

550
554

bt)

CameĮįna satioa (L') Crantz-emend' Fr'
CameĮįna aĮgssum (Mill') Thell'

558

pe,rekond lin'rrutuder _ ly'esļia Desv'
l. Põļd-linrrutuder _ NesĮia panicuļatd (L') Desv'
45.

l.

46.

perekond hiirekõrv _ CapselĮc

Har,įl,ik hiifekõrv

_

CapseĮĮa bursa'pastoris

(L')

56į

Med'

4. aļa'mtriibus I hĮas pįd'įnae (DC,)
47.

perekond ļitterhein _ Thįrspį
t,

Põļdļitterhein

49.

L'

perekond 'rnerisalat _ cochĮerrįą
CochĮearįa

l. sektsioon
tl. Taani merļ.salat _ Cochļearįa danįca L'L'
-i. įiį"*.įsalat - CochĮearįa oįfĮcĮtutĮĮs
:16

HaYek

sektsioon TlüaspĮ

-_ ThĮaspī araense L'
48. perekond ļitrik _ Ieesdaļia R' Browņ
l' Liiv]itri,k _ TeesdaĮįa nudįcaulįs (L') R' Brown '
5' aļ,amtriįb us C ochļeqr įļnce

ļ.

5e

Med'

'

570

5?2

(Frantl)

O.

E'

Sctrulz

L'
57?
578'

6. aĮa.mtriįbus SubuĮarįįnae

žl10

50. pere'ļ<ond

l.

Vesi_naaskelįeht

_

,naaskelleĮit

Subuįarįa aquatĮca- L'

s

ubuįarįa

(DC.)

HayeĮc

L.
580

3.,alamseįts Res edįneae
3. sugukond reseedalised

- Resedaceae DC.
l. perekond reseeda _ ResedaL.
>i l. Värvreseed'a
- Reseda ĮuteoĮa L.
ļ< 2. Kolla,ne reseed'a _ Reseda įutea L.
25, SELTS KULDKANNILAADSED * PARIETALES
l.

sugukond kuldkannilised

_

582
585

Cktaceae A. L. Juss.

l. pere.k,ond kuldr<ann
HcĮįrnthemum Adans.
ļ. Hariļik kuldikann _ Heįįantheįrįųm -nummuĮariunt. (L') Dun.

588

2. sugukond kannikeselised _ Vįoļaceae Baļsch

perekond kąnnįke * V įoĮaL
l. alamperekond VįoĮa
l. seįrtsioon Viola
1. Lõhnav kanņike _ Vįoļa odorąta L.
2. Ķarvarrre tkanniike
hirta L'
- VįoĮa
3, Kinūckannįke _ Vįoļa
coļįįna Bess.
1.

596
598
600

2. sekįsįoon Trigonoearpea Godr.

9r0

4. I,mekannįke * VįoĮa nįrabįlįs L'
5. Mets,kan,nike
Vįoļa Reįchenbachįana Jord. ex
- VįoĮa
6. Võsa&,annike _
Rįaįnįana Reichenb.
7. Nõmmkannike
VįoĮa arenarįa DC.
8. Kõrge kanniļļ<e - Vįoļa eļatįor Fr.
9. Mülga'skannike - VioĮa persĮcĮfolįa Schreb.
l0. Pisikannil<e _ Vįoį.a
pumiĮa Chaix
_
tl. Mägiikannlke
Vįoļa montana L.
12. Koerakannike

l3.

Lodukann,i.ke

Boreau

VįoĮa canįna L.
_- VioĮa uĮiginosa Bess.

602
604
600
608

6t2
6r3
6r5
618
620
622

3. sąktsioon PĮagiostigma Godr'

l4. S.ookarrni,ke _ Vįoįa patustris L.
l5. Tu.rvaskanniį<e _ Viola epipsiĮo Led.

2n

'

2.

625
627

alarnperekon,d Meļanįurn (Ging.) Kuplf

_ VįoĮa įrįeolor L.
Įitoraįįs Spreng.
-_ Vįola
Vįola saxatįĮįs F. W. Schmidt
*
19. Põld,kan.nike _
VįoĮa aruensis Murr'
a 20. Aedkanni,ke _ Vįoļa |,Vįttrockįana Gams
a 21. Saņvkan,nike _ VįoĮa cornuta L.
3. sugukond begoonialised _ Begoniaceae C. A. Agardh
l. perekond begoonia _ Begonįa L.
A l. Alatiõitsev begoonia _ BegonĮa semperfĮārens Lįnk et otto
A 2. Kuningbegoonia
Begonia resc putzeys
Ą 3. Mugulbegoonia -- Begonia \tuberhgbiida hort'
16.

Aaskannike

t7. Randrkann,ike
t8. Kaljukannike

,2 Eestį NSv flmra

.

629
631

632
633

635
636

640
640
642

t7

4, sugukond vesipipralised _ Elatįnaceae

ļ.

Durnort.

1. perekond vesipipar - ElatįneLMõru vesi,pipa,r _ Elatįne hgdropiper L. '

64&

sELTs KoRVITSALAADSED _ P.ASSI/?į0RALES
l. sugukond kõrvitsalised _ Ctt'curbįļaceae A. L. Juss.
l. perekond koeranaeris - Brgonia L'
l. Harįlik koera'naeris _ Brgonia aĮba L.
Forsk.
2. perekond arbuus - Cįįruįļls
_
(Th'unb.)
MansĪ.
ļanatus
CįtruĮĮus
l. Söögi,arbuus
3. perekond kurk- CucuntįsL.
l. Harili,k kurk - Cucumis satiaus L.
Cucumįs meĮo L.
2. Ha,riĮik rneļon
4. perekond kõrvits - CucurbįtaL'
l. Ha,riĮ,i,k kõrvįts - Cucurbita pepo L.
27. SELTS KELLUKAI-AADSED _ CAATPANULALES
l. sugukond kellukalised _ CamparuLĮaceae A. L. Juss.
1. ala.msuglrkond C antpanuLoįdeae Schoenļ'
t. triibus CalnpanuĮeae Reichenbl. perekond kellLrkas * Cantpanuįa L'
l. sektsioon CampanuĮa
l. alamsektsioon CanpanuĮa
l. Laialehine ,kellukas- _ CanpanuĮa ĮatifoĮta L'
2. Nõgeselehine kelļu.kas _ CampanuĮa tracheļįum L.
3. Kurekeilrr,kas _ CampanuĮa rapuncuĮoįdes L.

26.

*^
23o Ą
Ą
Ą
Ą

.

2. alamsektsioon Inuolucratae (Fom.\ A.
4. Ker,akellrr,kas _ Campanuta gĮomera'ta L.
CampanuĮa ceruįcarįa L.
5. Ka,re kelluka,s
-

240
,

649

65e
65t

652

65e
660
662.

Fedor.

3. alamsēkįsįoon Heterophglla (Nym.) A' Fedor.
CampanuĮa rotundifoĮįa L.
'6. Urrnaraļehįne ,kel,lu,kas
2. sektsioon RapuncuĮus (Fourr.)- Boiss.
l. a,i.a,ms,ekįsioon Campanulastrum 1Small) A. FedorCampanuĮa persicif oĮĮa L.
7. Suureõįelin,e ū<eļļukas
patuĮa L.
CampanuĮa
8. Harilįk kellukas

-

648

Phgteumateae A. Fedor.
2. perekond rapuntsel - Phgteuma L.
L.
l. Tähkjas rap,untsel - Phgteuna spicatum
Įasįaneae A.Fed'or.
3. triibusĮasione L.
3. perek,ond sininukk
l. Sinįnuikk _ Įasįone montana L. -

665
665,

668:

67Ū

672

2. triibus

.

675

67&,

2. sugrrkond lobeeliaļised - LobeĮįaceae R. Brown

l. perekond lobeelia - LobeĮįa
_ LobeĮia Dortrnanna L.
A 2. Sį,nilobeelia - LobeĮįa erįnus L.
l.

Vesilobeelia

L'
681

683

EESSÕNA
<Eesti NSV floora> V köites lõpetatakse maiļaselaadsete seltsi
käsit_
lemine (kuus viimast sugukonda) ning võetakse vaatļusele järgmised
seltsid (A. Grossheimi süsteemi järgi): teelehelaadsed, kuuskheinaIaad_
sed, vesitähelaadsed, maguna1aacįsed, kuldļ<annilaadsed, kõrvitsa1aadsed
ja kellukalaadsed' Keļļuka1aadsete seļtsist esitatakse käesoļevas köites
aitrult kaks sugukonda -- keļlukalised ja lobeelialised, nimetatud selįsi
kuuluva liigirikka korvõieliste sugukonna käsitļus aga moodustab ise_

seisva köite.
Materja1i esitus on analoo,giline eelmiste köidetega. Nomenk1atr.turse
osa vormistamisel on püütud järgida rahvusvaheliste botaanikakongresside seisukohti ning käsitletud taksonite valikuļ eelmistes köidetes uĮt1r_
kujunenud tavasid.
Põhiļine töö oļi autorite varhel jagatud järgmiselt:
vesihernelised, kuuskheinaļised, keiļukalised, lobeeļialised
- V. Puu_
sepp, ENSV TA Zooloogia ja Botaarrika Instituudi töötaja;
raudürdi1ised ja huuiõiclised
Kask, bioloogiakandidaat, ENSV
- M.Vanem
TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi
teadusūk töötaja;
teeleheļised
E. Lellep, TRU botaaniį<aaia juhataja;
võrmiļised ja soomukaļised
ENSV TA Zooloogia ja
- L. Viljasoo,
Botaanika Instituudi noorem teadusļik
töötaja;
vesitähelised
bioloogiadoktor, ENSV TA Zooloogia
- L. Laasimer,
ja Botaanika Instituudi
botaanikaseĮ<tori juhataja;
magunalised, reseedaļised ja kõrvitsalised
- J. Eilart, Tartu Riikliku
Ulikooļi looduskaitse kabineti juhataja;
ristõielised
bioloogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ja
- V. Kuusk,
Botaanika Instituudi
noorem teadusliļ< töötaja;
ļ<erasliļļelised, ku1dļ<anniļised, kannitkese,ļised, begooniaIised ja vesipipralised _- s. Talts, bioloogiakandidaat, ENSV TA Tooloogia ja Botaanika Instituudi vanem teaduslik töötaja.
Joonised ja levikukaardid on valmistanud kunstniļ<ud Eevari Arrak,
Melanie Arrak, G. Muuga ja Salme Tuulse.
Köite toimetajaks o1i S. Taļts.
2t

l9

Seļles kõites kasutatavad märgid'

Liigi nimetuse

Liigi kirjelduse

eesi

*
+ -A-

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

ees:

hĻ
4 -Oo_

Puu,

põõsas'
püsik'(mitmeaastane taim),
kaheaastane taim,
üheaastane taim.

20' SELTS MAlLASELAADSED
7. sugukond vesihernelised

-

-

TUBIFLORAE (jārg)

LentįbuĮarį,aceae

L. C. Rich.'

Mitmeaastased rohttaimed tervete või rohkearvulisteks kitsasteks hõl_
madeks Jagunenud lelhtedega. Õied sügomorfsed, mõlemasugulised' Tupp
kahe- või viietipmeline' Kr'oon [<ahehuuleline, lü,hikese putkega, alusel
kannusega. Ūlemine huul ka'hehõlmaline, alumine kol'mehõlmaline või
ebaselgete hõlmadega. Tolmukaid 2; tolmukaniidid laienenud, lamedad
ning alusel kinnitunud krooni ülemiseļe huulele; toļmukotid ühe- või
l,'ahepesalised. Viljalehti 2, moodustavad ülemise, ühepesalise sigimiku,
mis sisaldab palju tsentraalse platsentatsiooniga seemnealgmeid. Emakas
väga lühike; Suue kahe hõļmaga, üks teisest tunduvalt Suurem' lamedam;
teine võib mõnikord oļļa arenemata. Vili
- ühepesaline paljuseemneļine
kupar, millel säilivad tupe jäänused; avaneb kahe poolmena või ebakorrapäraselt' Seernned väikesed, endospermita.
Sugukonda kuulub $ ,perekonda rohkem ikui 250 liigiga, mis on enamikus kosmopoliidid. Eestis esineb 2 perekonda.

l. triibus Utrįcuįarieae Karn. in 3an. Holopocc. o6ų. ecņ. 15 (l):2l0.
lB90; Engl. et Prantl, Pflanzenfarn.4 (3b): llB. 1895. _ Õied ūksikult
või kobarjas õisiikus. Kroon ka,hehuuleline, selge kannusega. Sigimik
paljude seemnealgmetega, mis on tsentraalse platsentatsiooniga. Kupar
tupega pisut kokku kasvanud, ema,kasuudme jäänustega, ümmargune
või piklikmunajas. Mais,maa- (ka soo-) või veetaimed.
l.

Soo- ja niiskete kasvukohtade taimed. Lehed terveservalised, juurmised, asetsevad kodarikuna. Õied üksikult lehitu varva tipus. Juurtega

l.

perekond võipätakas

_

Pinguicuįa L.

-_ Vee- ja

sootaimed. Lehed jagunenud lineaalseteks hõlmadeks' oied
kobaras. Juurteta
2. perekond vesihernes _ Utrįcuįarįa L.

I

Koostanud V. Puusepp

2t

l.

perekond võipätakas _ PinguicuįaI L
L. Sp. Pl. t7. t753.

Putuktoidulised. Lehed juurmise į<odariļ<una' terveservalised, pealmine
pind kaetud kleepuvate näärmetega; leht ru11ub äärtelt kokku, kui iehele
sattunud putukas näärmeid ärritab. Tupp viietine' peaaegu kaheIruuļeline.
Kroon avatud neeluga, kahehuuleļine; ülemine huui kahehõļmaline, alumine huul ülemisest pikem, koļ,mehõlmaline, kannusega. To1mukairį 2;
tolmukaniidid ļįįhikesed, jämedad; tolmuį<otid ühepesalised, asetsevad
tolmukaniidil risti. Emakas lüthike; emakasuue peaaegu istuv, kahehõlmaline; ülemine lrõlm on ümardunud, narmastunu,d, aluunine
- väiļ<e, mõnikord ebatäieļikult arenenud. ViĮi
kahe poolmena avanev kupar.
Perekonda kuulub ligikaudu 30 liiki, mis sageli ainult vä,he üksteisest
erinevad. Levinud Euroopas, Põhja-Aasias, Põhja_Ameerikas kuni kõige
põhjapoolsemate aladeni.
NSV Liidus esineb 7 liiļki, neist Eestis 2 ļiikī.
Perekon'na tüüpliik on PinguicuĮa uulgaris L'
Krooni värvuse ja kuju, samuti 'ka kannuse Suuruse järgi on De Candolle jaotanud Pitl.guicuĮa perekonna 3 sektsiooniks.

l.

sektsioon PinguicuĮa'
Pinophųllum DC. Prodr. 8:28. 1844.
Kroon sinine, vioļetne või valge, įį'piline, peaaegu viiehõlmaline, selge
ülemise ja alumise ,huulega. Krooni putk pilkergune või lehterjas; kannus
krooni muust osast lühem.

l. Ķroon valge,

neelus kaks kollast, sageli 1iitunud täp,pi. I(annus
koonusjas, tagasi käändunud, kroonist palju 1ühem

l. Alpi võipätakas - PinguicuĮa aLpina L.
Kroon sinakasvioletne, neeļus sageli kaks valget täppi. I(annus
naas.keljas, võrdlemisi sirge, krooni pikkune

2. Harilik võipätakas

või veidi ļühem

-

Pinguicula uuĮgaris L'

* t. Alpi

PinguicuĮa aĮpina, L. Sp.P|. |7.1753; Led'
võipätakas
3:3.
Fl. Ross.
1846-185l; Ų/ied. et We,b. Beschr. phan. Ger,v. Esth-, Livu. Curl. 13. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l):158. l9l3-l9lB;
Steinb. in Fl. URSS 23: 1l9. l95B; Jaudz. in Latv. fļ. 4:259. 1959; Visj.
itr O,n. yPCP 10 : 60. 1961.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed 2,
(l. joon.)
n" BB. 1935.
alļbĪlhLlct<an
Ķupnrrra

4.

-

Risoom väga lühike, paljude lühitkeste juurekarvadega. Lehed juurmise kodarikuna, piklik-äraspidirnunajad, tömbid, terveservalised, servadelt ülespoole pöördunud, kollakasrohelised, näärmekarvadega, l,5-3 cm

pikad, 0,6-l,4 cm laiad' Õievarbu

I

või 2, harva 3, paljad,

I PinguĮcula (lad. k.) _ vähendrrsvorm sõnast pinguis
ktti rasvaste ,ļehtede tõttu.
2 uĮpina (lad. k.) _ mägedes, Alpi'des kasvar..
22

-

5-t2

cm

rasvane; läikivate, otse-

l.

joon. Alpi võipätakas (PinguicuĮa aĮpina). orig.

pikad. oied üksikult, piistised, ,harvemini

1orngus. Tupp kahehuuleline;
iilahuul kolme, ala,huul kahe hõlmaga; tupe tipmed teravad, koļmnurksed.
Kroon koos kannusega kuni l,5 cm pitkk, valge või kollakasvalge; ülahuul
kahe laia ümardunud hõlmaga; a1ahuul kolmehõļmaline, alusel 2 koļlase täpiga, mis sageli on liitunud; kannus kroo,nist palju lühem, oranžikaskollane või rohekas, ,koonusjas, ettepoole käändunud. Kupar 7-9 mm
pikk, teritunud, püstine, tupest 2 korda pikem' Seemned pruunid.
Õitseb maist juulini.
Mõödunud sajandi teisel poolel on liiki veel kogutud Tartus Emajõe
'|uhalt Tähtvere kohal. Käesoleval ajal on Eestis teada ainult mõned leiu-
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2' joon. Alpi võipätaka (PinguicuĮa

aĮpin'a} leiukohad Eestis.

kohad Saaremaa lääneosa Soodes. Eelistab lubjarikast niiskernat kasvu_
kohta. Haruldane. (2. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas arktilises, põhja- ja keskvööndis'
arktilises, Lääne- ja Ida-Siberis. Arktilises, Põhja_, Kesk_ ja atlantilises.
Euroopas, Balkanil, Indo-Himaalajas, PõhJa_Ameerikas.
Alpi võipätakas on arktoalpiinne 1iik, levinud peamiselt Arktikās,
samuti ka mägedes alpiinses ja subal'piinses vööndis.

2. Harilik võipätakas _ PinguicuĮa auĮgarjsļ L. Sp. Pl' 17.

1753;

Led. Fl. Ross. 3 :2. tB46-1851; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 13. 1852; Hegi, Iļlustr. Fl. Mtt.-Eur' 6 (l) :160' l9l3_l9l8;
Steinb. in Fl. URSS 23: l2l. l95B; Jaudz. in Latv. fl. 4 : 259. 1959; Visj.
in Q.r. yPCP l0:58. 196l; Muravj. in O.n. JleunHrp. o6n. 4: 155. 1968.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed 2, n" 87, 1935.
Ķuprur<a'
o6r*xHosennaa. (3. joon.)

-

4. Risoom väga lühiike, paljude väikeste juurekarvadega. Lehed juur_
rnise kodarikuna, peaaegu rootsutud, piklik_äraspidimunajad, tömbid, terveservalised, servadelt ülespoole rullunud, kleepuvate näärmekarvadega,.
'helerohelised, 2-5 cm pikad, 0,6-2 cm laiad.
Õievarbu harilįkult üks
(harvemini 2 või 3); nad on 5-l7 cm kõrged, noorena peaaegu üleni
kaetud väga peenikeste näārmekarvadega, mis pärast õitsemist kaovad.
I
24

auĮgaris (lad. k.)

*

tavaline, hariįik.

b

a

3, joon. Harilįk võipätakas (PinguicuĮa
rĮs\:

a

-

tailne üldkuju (orig.), Ö

_

oi.ed.üksikult, longus. Tupp peaaegu kahehuuļeļine,

auĮgaõis.

3-4

mm pikĮ<, hõre-

dalt kaetud lühikeste näärmekarvād.gr; tupe tipmed niisama laiad kuį
pikad,

nõrgalt teritunud, alumise huule keskmirre tipp sageli väljapoole
pöördunud' Kroon sinakasliļla, lB-20 mm pikk, nuäir. pĪttra.
Ļaiget"
karvadega; kannus naaskeljas, sirge, peaaegu krooni pikkune
või veidi
ļühem. Ktlpar munajas või ümmaigune, 5*6 mm piĖr' Seemned kuni
0,7 mm pirkad, helepruunid.

Õitseb mai lõpust juulini (augusrtini).
25

kraaviKasvab soistel niitudel, puisniitude1, madalsoodes, aĮlikasoodes,
liik'
sage
kaunis
Sobivatel kasvukohtadeļ
ja
'Ülateviķ.
' jõekallastel.
NSV Liidus Euroopa-osa arktiļises, põhja- ja keskvööndis,
ja KeskKaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas. Arktilises, Põhja_
Euroopas, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias, Põhja_Ameerikas'

2'

perekond vesihernes L. Sp. Pl. lB.

UtrįcuĮaria1 L'
ļ753.

Juurteta vee_ ja sootaimed ļineaalseteks või niitjateks osadeks lõhes_
tunud lehtedega. Le,htedeļ on Suuremal või vähemal hulgaĮ ujupõiekesi'
Igal põiekesel olev ava sulgub ainult sissepoole ava'neva kaanekese abii;
mitte
sĮetoįtu pääsevad väįkesed veeloornad vabali põie sisemusse, aga

enam ."įtt välja; taim kasutab ne d toiduks. Varred on roomavad
või ujuvad. Õieįhõredas kobarjas õisikus, harvemini üļ<sikult. Õisikuraag
pikk, lehitu; õierao aļus,eļ üks kandeļoht. Tupp kahoiruu'leline' peaaegu
įaheks jagunenud. Kroon kaļrethuuļeli'ne, ļüh,i,kese putke ja kannusega;
samuti
üļahuul i"ive.ervaline või tipul pisut sämpunud; aļahuul Suurem'
pea_
rnis
terveservaline või ebaselgelt koļmetipmeline, keskel kühmuga,
aegu tõkestab pääsu krooni sisemusse. To1mukaid kaks, sirbikujuliselt
pikuti;
kõĮerdunud; toļmukaniidid ļamedad, tolmukapead asetsevad neil
Sigi_
eraldi'
või
ühenduses
toļmukotid kahepesalised, pesad teineteisega
palju
tsentsisaldab
mįk üļemine, ühāpesaline, įoosneb kahest vilja1e,hest,
raalse platsentatšiooniga seemnealgmeid. Emakakael väga lühike; ema_
kasuue ļ<ahehõlmaļine' alumine hõļm vahel plaadikujuline. Viļi - ühepesaline paljuseemneline kupar, mis avaneb ebakorrapäraselt. Seemned
r,äikesed, endospermita.

'taimed taļvituvad kerajate talipungadena'
Perekonda kuuļub Įigikaudu 200 tiiki, mis on levinud peamiselt troopilises vöötmes, ainult vahesed liigid esinevad parasvöötmes, Arktikas
6 l.iki, Eesti NSV_s
įuuduvad täiesti. NSV Liidu floora koosseisu kuuļub
esineb neist 3 liiki.
Perekonna tüüpliik on ĮJtrįcuĮaria uuĮgaris L'

LtIKlDE MÄÄRAMISE TABEL
lehed ühesugused, põitega. Õied õisikurao tipul 5-lO_kaupa,
pika kannusega
3. Harįlįk vesihernes ĮJtrįcuĮaria uuĮgaris L'

l. Kõik

Lehed erinevad, põitega

kaupa

ja

-

põiteta. Õied õislkurao tipul 2-6-

2

2. Õieį a (7-ll) mm läbimõõdus' Kannus koonusjas, ļühike, iaiusega
ühepikkune

l Sõnast
26

utrįcuĮus (ia,d.

2. Väike
k.)

-

vesihernes

-

Utricularįu mįnor L'

põieke; lehtedel asetsevate põiekeste tõttu

ņ

h

a

d

4. joon. Vahelmine vesihernes (ĮJtricuĮaria internerlia\:
a
taime üldkuju (orig.), ä
õis külgvaates, c
õis

-

tagantvaates,

d -- osa

lehest.

-

l_l,5

cm ļäbirnõõdus. Į(an,nus alumise huule pikkune, laiusest
pikem. Põiteta 1ehed asetsevad kaherealiseĻt
l. Vahelmine vesihernes - ĮJtricularįa įnterm.edįa Hayne

Õied

l. Vahelmine

vesihernes ĮJtricuįarįa

įntermedįa I
Flayne 1ņ $ņ,hrad' Journ. Bot. 1 : lB. 1800; Led. Fl. Ross. 3 : 2. 1846-185l;
Wied. et Web. Beschr. pĮran. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. 13. 1852; Hegi'
Iļlustr' Fļ. Mitt.-Eur.6 (l) :l69. l9l3-l9l8; Steinb. in Fl. URSS 23: l24yPCP l0:64. 196l;
ļ95B; Jaudz' in Latv. fļ. 4:263. 1959; Visj. in o.ri.
Muravj. in o.n. .IleHnurp. o6.ņ. 4 : 156. 1965. fĪ}rsķrp.ļaņxa cpeĀHflfl.
(4. joon.)

(keskmine)

Varred 10-30 cm pikad, r-rjLrvad võį lamavad. Lehed kahesugused: ühtedel okstel kalrerealiselt, asetsevad ühes tasapinnaS, rohelised,
põiteta, iiidkujult ümmargused või neerjad, 5_-|2 mm pikad, kolmelijagunenud l neaalseteks, serIagused, lrõļmad omakorda dihhotoomselt
on värvuseta, vähe arelelred
okste
teiste
,rĮt ,ip.*elisteks tipmeteks;
nenud, niitjad, lihtsad või kaheļi-koimelijagtrsed, tippudel munajat€, 35 mm pikkuste põiekestega. oisikuraag 10.-20 cm kõrge, 2-6 õiega,
mis moādustavad lrõreda kobara. Õieraod l-l,5 cm pikad, aluseļ l või
2 soomusja kandelehega. Tupplehed .munajacl; üla,huul teritunud, ala'truul
sämpunud tipuga. Kroon |2-l5 mm läbimõõdus, sidrunkollane, üla'
huulel ja alaĖuūle küh'mul oranžid triibud; įilahuul laimunajas, alahuule
kühmušt 2 korda pikenr; alarhuul ümardunud, äärtest 1ame, sageli kaks
kü1gmist serva allapoo1e pöördunud' Kannus alahuulega ühepikkune'
seļle vastu surutud. Viljaraod püstised.

4'

Õitseb juunist augustini.
Kasvab madaļavõitu järvedes, seisvates vetes, soodes, turbaaukudes,
kraavides, luhaniitudel. Eestis sage.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõunavööndis
(puudub Ķrimmis), Ķaukaasias, arktiļises (Anadõr, Tšukotka), Lääne'
1ā Iaa_slneris, Kaug_Idas, Kesļ<-Aasias (Tjan-Šanis). Skandinaaviamaa_
rles, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Põhja-Itaalias, Hįinas (kirdeosas),
Jaapanis, Korea poolsaarel, Põhja-Ameerikas.

2. Väike vesihernes - ĮJtrįcularįa mįnor 2 L. Sp. Pl. l8' 1753; Led"
Fl. Ross. 3 : 2. 1846-195l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Lįvrr. Curļ. l4. 1B52; Hegi, Illustr. Fļ,. Mitt.-Eur. 6 (l):l68. l9l3-l9l8;

Steinb. in Fļ. URSS 23:|25. l95B; Jaudz. in Latv. Ī|.4:264. 1959; Visj.'
in @;r. yPCP l0:65. 196l; Muravj. in o.l. JleHuxrp. o6n.4: ļ57. 1965. I-Iysrtpuarxa MaIa.'Į. (5. joon.)

4.

ļ

Varred Iamavad või ujuvad,

įnļermedįa (lad. k.)

2 mįnor
28

(l.ad. k.)

- kesknrine.
_ väiksem.

5-20 cm pikad.

Lehed üldkujult

b

d
5. joon. Väike vesihernes (UtrĮcuĮaria minor): a

üldkuju (orig.), Ö

-

osa lehest.

-

taime

enam'vä|hem ümmargused, 3*l5 mm pi,kad ja laiad,
kolmeijagused, hõlmad omakorda dihhotoomselt jagunenud lineāalseteks
või niitjateks osa_
deks, mis vahel on ujupõitega. Õisikuraag püstine,
5-l5 cm kõrge,
2-5 (6) hõrectalt kobaras ase,tseva väikseÄa õiega,'aįumises
osas 24 soomusja, munaja või kolmnurkse lehekesega. ÕiĻaod
0,5-l
cm pikad,
nende alusel väikesed kilejad laimunajad ūndelehed.
Tupp
line, tupe hõlrnad ümardu,nud, lühidait teritunud, alahuuļe karhehuule_
tipp vahel
tömp. Ķroon 7-l0 mm läbimõõdus, ,helekollane; lamedįl
küh.mul, mis
neelu ei sule, harilikuļt punakaspruunid triibud; ülahuul sämpunuc
tipuga, alahuul munajas._Ka'nnus väga ļü,hi&e, {<oonusjas.
Kupar lõngus,
õieraod pärast õitsemist allapoole kaaidunud.
Õitseb juunist augustini'
Väikestes järvedes, kraavides, seisvates vetes, iubjarikastel soodel'
Eestis kahest teisest liigist haruldasem, esineb paiguti, Lääne-Eestis ja
saartel sagedam. (6. joon.)
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6. joon. Väikese vesihefne (ĮJtricuĮaria minor\ ieilkohad Eestis'

Euroopa_oSa põhja-, kesk- ja ļõunavööndis
(puudub Krimmis), Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas, KeskA.asias. S,kandinaavia,maades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Indo-HimaaļajaS, Jaapanis, Põhja_AmeerikaS.

Üldlevik. NSV LiiduS

Į-JtricuĮaria rlulgaris l L. Sp. Pl. lB. |753;
vesihernes
Led. Fļ. Ross. 3:1. 1846-185l; Wied. et Web' Beschr' phan' Gew' Est'h-'
Liv- u. Curl. 13. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l):165. 1913-1918;
Steinb. in Fl. URSS 23: |27. l95B; Jaudz. in Latv. Īl' 4:262. 1959; Visj.
in o,r. yPCp l0:62. 1961; Muravj. in o.n. Jleuuurp. o6n.4: 157. 1965. fiyaupuarxa o6biKlloBeuuan. (7. joon.)
ų. Taim ujub vees, õitsemisajaks tuleb pinnale. Vars haru,fl€flUd,
kuni l m pikk või pikem, lõtv. Lehed asetsevad varre igas küljes, l,55 cm pikad, mitmelisulgjad; leheļ<este osad jagunenud omakorda niit_
jateks Ļoi ļineaaļseteks tipmeteks. I(õikidel lehtedel asetsevad munajad,
Ļrigedelt veidi 1amed aa, į-.ą lTrm pikad põiekesed, mida lehel võib oļla
moni kunį paarsada. Püst,ne õisikuraag l0-30 cm pikl<, seļle üļemises oSaS mõned soomusetao1ised ļehed. Õisi 5-l0, hõreda kobarana'
Õieraod kandeļehtedest 2-3 korcįa pil<e,mad, pärast õitsernist l'ongus,
Tupe ülahuuļ tömp, aļahuuļ sämpunud. Kroon |2-20 mm läbimõõdus,
kuidkoļlane, alahuuļ punakate triipudega, kolmetipmeline, tömp, alla-

3. Harilik
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auĮgaris (lad. k.)

-

hariļik, tavaline
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7. joon. Harilik vesihernes (ĮJtrĮcuĮaria uuĮgaris\..

Õ-õis,c-põieke.

a_

taime üldkuju (orig.),

poole pöördunud servadega, ülahuul ümarmunajas, kõrvale pöördunud
servadega. Kannus 7-9 mm pikk, keskosas umbes 2 mm lai, krooni alumisest huulest eemalerhoiduv. Tolmukotid ļiitunud. Kupar longus.
Õitseb juunist augustini.
Seisvates või aeglaseļt voolavates vetes (tiikides, lompides, kraavides,
Soodes, turbaaukudes). Vesihernestest Eestis kõige sagedam liik.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa põhja-, Į<esk_ ja lõunavööndis,
Kaukaasias, Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu pea_
aegu kogu Ertroopas, Ida-Aasias (Jaapanis), Põhja_Ameerikas, Põhja'
Aaf rikas.

8.

Sugukond raudürdilised

-

Verbenqceae

J. Si.-Hil.'

Rohttaimed või põõsad, harva puud, mõ,nikord liaanid; paljad, karvastunud või varustatud miįmesuguste ogade ja asteldega. Lehed vastakud"
harvemini männastena või vahelduvad, enamasti lihtsad, terveservalised
kuni jagused; abilehti pole. Õied enam või vähem sügomorfsed, 'harilikult
mõlemasugulised, arvukad, koondunud kobarjateks või ebasarikjateks
õisikuteks; tupplehed, õieraod ja kõrglehed sageli vārvunud. Õietupp ja
-kroon liitļehised, 4 või 5 ('harva rohkema) tipmega. Tupp torujas või pea_
äegu peekerjas-kellukjas, viljumisajal püsiv ja sageli suurenev' mõnikord
p"ār.ģ, kahehuuļeline. Kroon valge, punakas kuni sinine või kollakas,
torujas või peaaegu lehterjas, sirge või kõverdunud putkega; servis enamvähem ühesuguste tipmetega või peaaegu kahehuuleline; tipmed paikne_
vad katusekivide taoliseļt. Tolmukaid 4, harva 2 või rohkem; nad on ki'nnitunud krooni putke tipmete vahekohtadeļe; tolmuļ<otid ka,hepesa1ised,
introorsed. Emakaid üks, tavaļiseļt moodustunud kahest viljalehest. Sigimik ü1emine, istuv, ümardunųd, kuid märgatava tendentsiga jagune_
miseks vastavalt osaviljade või pesade arvule, ebavaheseinte tõttu 4-8'
pesaline; igas pesas üks seemnealge;'seemnealgmed asetsevad mitmeti,
kuid mikropüül on ikka allapooļe srttrnatud. Emakakael enamasti terminaalne, ļihtne, viltuse peaja, mõnikord ļõhestunud suudmega. Kuiva kuni
lihaka eksokarbiga neljapesaline ļuuvili jää,b tuppe suļetuks või laguneb
neljaks pähklikeseks, harvemini kuprataoline. Seemned Įiarilikuļt ilma
toitekoeta.
Sugukonda arvatakse 100 perekonda ja umb. 2600 liiki, mis on levinud
peamiselt troopilistes ja subtroopilistes maades (eriti Aasia kaguosas,
Malai saarestikus, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ning Lääne-India Saares_
tikus); mõni,ngan,e osa įiike esineb ka parasvööįmes. Ligt 1lą pere,konda_
dest on monotüüpsed. Nõukogude Liidu spontaanses fļooras on esindatud
4 perekonda 7 liigiga.
Sugukond on õisiku põhitüübi, viĮja ehituse' Seelnnealgrnete asendi ja
seemnetes toitekoe esinemise või puudumise aļusel jaotatud 7 alamsugu_
konnaks, miļlest mõned omakorda jagunevad triibusteks. Mõned alam_

ļ
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sugukonnad on iseļoomulikud vaid teatavatele kitsastele geograafiiistele
piirkoradadele. Meil tuntuim ,pereko,nd raudürt kuulub liigirohke ja laialt
ļevinud Verbenoįdeae aļamsugukonna Verbeneae (Euaerbenaea) triibu_
sesse, mida iseloomustavad l<obarjas õisik, toitekoeta seemned ja nelja
pesa või pähklikesega vili'
Raudürdiļised tu1etuvad va,nima'test liitkrootr,ļehistest (SųmpetaĮae}
:taįmedest; sel1eļe viita,b õite ehitus ja 1iirkide levi,kulįse ,s,eose omapä'ra"Tihedas
suguļuses on nad huulõielistega (Labiatae), millega neid mõni,kord ühendatakse. TubifĮorae seltsi kuuļuvate teiste sugukondadega on
:suguĮuSsuhted ebaselged. Biokeemiliselt iseļoomustab raudürdilisi mõrude
glükosiidide' saponiinide ja eeterlike õļide sisaļdus.
Majanduslikuļt tįihtsate liikide arv on väike. oļulisemacļ on väärtusItikku puitu andvad esindajad, peamiselt tiik- e. tekapuu Tectona
(Theka); selle tuntuim liik suur tiikpuu (Tectona grand,is L.) kasvab Indias ja Indoneesias. Tiikpuu pruunil<as pr-rit on keskmise tugevu:sega, hõlpsasti lõlrestatav, võrdlemisi l<erge ning mädanemisele ja m tme_
,sugusteļe muudeļe kahjustustele väga vastupidav. Pärismaalased kasutavad teda igasugustel<s ehitusteks; eurooplaste juures on ta oļnud hinnatud
esmajoones ļaeva,ehituses. Tai,m,e mįiįmeSuguseid osi tarvi'tata,kse ravi_,
värv- ja parkainetena'
Tuntud on ka vana kuļtuurtaim Vilex agntts-castus L. (harilik mun_
:gapipar)
- sõrmjate lehtede ja kobarjate õisikutega põõsas, mille terava_
maitselised, eeterļikku õļi sisaļdavad see,mned (Senūna Agni casti) on
'kasutatavad pipra aseainena ja sugutungi vähendava valrendina.
Sugukonna mõ'ned esirndajad arnfla,Vad söödavaid vilju, teised sisaļda_
vad ravi-, värv- või parkaineid või on kasutatavad tee valmistamiseks.
.Mitmed pelekonnad on tuntr-rd ilutaimedena' nagu Lantana, Lippia, CaĮ.Įicarpa, Cįerodendrum, Verbena jt. Meil on nrõnevõrra tuntud vaid vii_
trnane perekond.

Huvitava,maid pe,ne,kondi or-r veel mõlema poolikera troopilistel rannikuįel mangr,ooviti1-r,nirkuid mo,ordustav 3-liigi1i,n'e Aaįcennia pe,rekond, mil_
lel on ļiahvļiharusid või rehapulki meenutavad ebaühtlase pikkusega pneumatoloorid (hingamisjuured) ja emapuul idanevad seemned. Puidust val-

rnįstavad pärisma alas,ed paat,e.
Ķindļaid fossįilseid l,eide sugurkonna esindajatest

l,

ei oįe

se,ni teada.

perellond raudürt
Verbena1 L
L. Sp. Pl. ļ8.- l753.

Paljad või karvastunud rohttaimed või väikesed (pooļ-) põõsad maad_
įate või tõusvate vartega. Lghed vastakud, harva vahelduvad, mõnikord
männastena, tervese,rvaļised või hambuĮised, koļmelõhesed või jagused.

' Vanaroomlaste nimetus paljude taimede kohta, mida kasutati pidulikel ja religioossetel tseremooniaįe'l; arvatavasti pärineb keldikeelsest sõnast, milįe tähendust
.enam ei taata.
3 Eesti NSv

f
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Nõrgalt sügomorfsed õied tipmistes tähkades, enamasti koondunud põõrisjaks õisikuks. Õietupp putkjas, voldiliselt viieroideline, viiehambal-inc,
viljumisajal vaevalt Suurenev. Kroon väike või 'keskmise :uurusega' lilIa,
sinine või heļesinine; krooni putk ruljas, sirge või kõverdunud, ülespoole
enamasti laienev, servis lame, viietipmeline, viltune, peaaegu ka'hehuuleline; tipmed mõnevõrra erisugused, piklikud, tömbid või sämpunud. Tolmul<ad, arvult 4, kinnitunud krooni putke ülemises osas, ei ulatu õiesį
välja. Sigimik kahest viljalehest koosnev, nõrgalt neljasagaraline, neljapesaline, lühikese emakakaeļaga ja kahehõļmalise suudmega, mille ļaįem,
eesmine hõļm on näsaline, tagumine sile. Tupe sisemusse sulgunud vili
on kuiv, neljaks pähklikeseks lagunev.
Perekonda kuulub üle 200 liigi, mis enamikus esinevad Ameerika troopilistel ja subtroopilistel aladel; vähesed kasvavad Euroopas, Aasias, Aafrikas ja Austraaļįas. Nõukogude Liidus leidub loodusļikult 4 liiki.
Mõningaid ļiike kasvatatakse aedades ilutaimedena. Eriįi armastatud.
on eredaõielised hübriidsed vormid, mida kasvatatakse ühe- või kaheaasįastena ja tuntakse aed-raudürdi
Verbena\hgbrida hort.nimeall.
Perekonna tüüpliik on V. officinaĮis L.

. * l" įlarilik raudįirt Verbena officinaĮĮ.sl L. Sp. Pļ. 20. l753; Led.
Fl. Ross. 3 (l) : 329. |847--1849;
Klinge, Fl. Est-, Liv- u. CurĮ.247. l982i
Schnralh. @"rr. Cp. n Įoxg. Pocc. 2 : 301. lB97; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur"
5 (3) : 2240. 1927 Gorschk. in Fl. URSS 19 : 694. 1953.
Bep6ena ae-

KapcTBeĪjHaa' (B. joon.)

4.

Varred püstised, haruļised, 30-60 (l00) cm kõrged, neljakandiliseC, aiumises osas puituvad. Lehed vastakud, karedakarvased, eriti alumiselt pinnalt' üldkujult piklikud, 4-B,5 cm pikad, l-4 cm ļaiad, aluseį
kiiljalt a}ienevad, lühirootsulised või rootsutud, sulglõhised Ikesl<mĮsed
lic;lrnelõhesed, jänredalt täkilised, ülemised pilrlikud, täkilis1õhįsed või terveserva1ised (tipmised) ]. Arvukad, peaaegu raotud õied tipmistes ja
kaenlasisestes hõredates peenikestes tähkades, mllļe pikkus on 3-14 crn
ja lairrs 0'3 cm; tähad on koondunud 12-20 (23) cm pikkuseks ja 7_
13 ęm laiuseļis pööriseks. Õite kandelehed ripsmelįse servaga, karvased,
munajad või süstjad,2 mm pikad, l mm laiad, teravad, õietupest lühemad'
Tupp putkjas, kaetud (samut- nagu õisikuraag) iiht- ja näärmekarvadega,
umbes 2 nm pikk' l,5 mm ļai; tipmed ļühikesed, teravad. I(roon helelilia, 3-_5 mm pikk, kõverdunud rulja putkega, servis laiuv, viiehõĮmaline; kolm hõlma on Suuremad (l,2 nim pikad ja l,7 mm laiad), kaks
mõnevõrra väiksemad (l mm pikad ja l,5 mm laiad). Tolmukaid 4, väga
lühikeste niitidega. Sigimik neljapesaline, 0,6 gnm pikk ja 0,3 mm lai,
lįīhikese emakakaela ja kahehõl.malise suudmega. Vili laguneb neljaks
osaviljaks; pälrklikesed pikliklineaalsed, pikikortsulised (ü1emises osaS
võrkjaskortsulised) , l,5-2 mm 'pikad, 0,5-0,7 mm laiad, läikivad, puna_
kaspruunid või pruunid.

t olficinalis
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apteegis ravimtaimena kasutatav
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8. joon. Harilik raudürt (Verbena officinaĮis): a _ õis pikilõikes,
ä
õie diagramrn, c _- taime ülemine osa (örig.),

-

Õitseb juulist septembrini.

Meil kasvatatakse mõnikord ļ<olįektsioonides. VanemateĮ kirjanduslikeļ
andmetel on möödunud sajandil esinenud Saaremaal, herbaarmaterjali
järgi leitud käesoleva sajandi algul Võrust (H. Hiir). Praegu on teada

metsistu,nult vaid Tartu botaanikaaiast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja läänerajoonides,
Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahomeremaades, Balkaniļ, Väike-Aasias, Iraanis, Indo-Himaalajas, Hiinas, Jaapanis,
Ameeri.kas, Aus,traalias' Lõurna_AaĪ,rikas; ,tul,nukana Ska,ndinaaviamaades.
Liik on peaaegu l<osmopoliitne; tema spontaanset levikut on raske eristada ļer.iļ<ust introdutseerimįse tagajärjel. Urgltodumaaks peetakse Vahenrereinaid. on tugevalt antropohoorne. Kasvab niitudel, jõekaĮlastel,
ran.nįktttel, prahi,paikadel, jäätmaadcļ, müüride ja ,toede ääre.s, põldudel;
nrägedes esineb kuni 1500 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Raudürt oļi tähtis taim antiikajal, mil teda peeti
parimaks vahendiks küļmrelvadega tekitatud haavade puhul. Taim sisaldab mõruainet, glükosiidi verbenaliini ja tähtsusetul hulgal kamprilõh'
naļisi eeterlikku õli. Ka hilisemal ajal on teda kasutatud nii ametliku
ravimtaimena kui ka rahvameditsiinis mitmesuguste, peamiselt sisemiste
haiguste vastu. Kaasajal tarvi,tatakse vä.rs,ket õitsevat taime ainult homöopaatias. Aroomi tõttu on teda kasuiatud joogi- ja ravimteede segudes
ja juuri kurkide marineerimisel. Loomad teda ei söö.

9.

Labiatae A' L. Juss.
sugukond huulõielised
(Lamiaceae Lindl.) '

Aromaatsed, epidermaalsete näärmetega, enamasti karvastunud rohtįaimed, poolpõõsad ja põõsad (väga lrarva puud või liaanid). Vars enamasti neljakandiline (9. joon., |), kollenhüümi tõttu jäik, ristvastakute,
väga harva vahelduvate või männastena asetsevate ļehtede ja harudega.
Lehed lihtsad, enamasti rootsuks ahenevad, terveservalised, täkilised,
saagjad, Jranrbulised, sulg- või sõrmhõlmised. Abiļehed puuduvad. Õied
üksikult päris- või kõrglehtede kaenlas (ScuteĮĮaria), sagedamini aga
lsümoossetes õisikutes. oite kandeļehekesi 'on enamasti kaks, ,harvemini
įļks või nad puuduvad üļdse. FIuulõieĮisįe täha- või kobarataolised 1iiįõisikud on moodustunud lühiraolistest või raotutest ebamännastest, mis
õisiku tipuŠ asetsevad harilikult 1igistikku, alunriSeS oSaS aga üksteisest
eeilal. Ebamännase (uerticiĮlasler) moodustavad ühe lehepaari kaks poolsarikaį. oied (9. joon., a-d) on tüübilt pentameersed, sügomorfsed, harva
Į,eaaegu aļrtino,morfsed (Mentha, Lųcopus), enamasti mõlemasugulised,
kuid tolmukate osaļise taandarengu tõttu on taimed sageli ainult emasõitega. oietupp mitmesuguse kujuga, sirge või kõverdunud putkega, ena_
rnasti 5- (harva kuni l3-) tipmeline, sageli kahehuuĮeline; õitse,mise lõpul
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9, joon. Huulõielised (Labiatae\: a' b ja
c _ kahehuuleline õis külgvaates, piki'
ļõikes ja eestvaates (Lamiun aĮbum'y'
d _ õie diagramm (L. aĮbum), e _
neljast pähklikesest koosnev v||Ī (L' aĻ
tuņ\, f
varre ristlõige (Lgcopus euro'

-

Paeus).

võib suureneda ja viljade valmimise ajal säilib. Kroon liitlehine (tipmed
vaheļduvad tupe tipmetega), enamasti ülespoole laieneva putkega ja
kalre-, harvemini ühehuulel Se või korrapärase Servisega. Krooni putkes,
allpool toļmukate kinnitumiskohta, on rhar"irlikult karv.lring. Huuled on
väga mitmesuguse ehituse ja kujuga. Uļemine huuļ on enamasti moodustunud kahest tipmest ja lame või võlvunud. Alumine huul on kolme erisuguSe hõlrnaga; 1külgrnised hõ'l'rnad mõnikord eriļiste välja,kasvetega,
mida nimetatakse pleuriidideks. Tolmukad vahelduvalt krooni tipmetega,
kinnitunud krooni putkesse; neid on harilikult 4, enamasti kahe erisuguse
37

paarina, harvemini ainult 2 (Saksia, Sįderįtįs, Lgcopus, Rosmarįnus, Monurda), väga harva 5; puuduvate tolmukate asemel on mõnikord staminoodid. Enamasti kõik tolmukad on vabade niitidega ja kahepesalise int_
roorse tolmukotiga; tolmupesad avanevad pikipraoga. Tolmuterad ellipįilised või munajad, 3 või 6 pikipraoga, harilikult sileda eksiiniga. Tolm_
lemine toimub putukate kaasabil, kuid ka homogaamia ja fakultatiivne
autogaamia pole haruldased. Mõnedes perekondades (näit. Ajuga, Ldmium, SaĮuia) esineb kleistogaamiat. oiepõhi on enamasti moodustunu,l
2- kuni 4-hõlmalisest diskusest. Sigimik ülemine, istuv, 4-sagaraline,
moodustunud 2 viljalehest, kuid ebavaheseina tõttu peagi 4 pesaĪs jagunev; igas pesas l basaalne, enamasti a,natroopne, ühe integumendiga,
alļasuunatud mikropüüliga seemnealge. Emakakaeļ paikneb sigimūu
sagarate alusel, harva kõrgemal (Ajuga), enamasti üsna lamedal, harvemini (näit. Scuteįįarįa) günofooriks pikenenud õiepõhjal. Emakasuue enamasti haruline, harude tippudes papillid. Enamasti jaguvili (tsönoobium,
nelikpähklike), mis laguneb neljaks kuivaks, vees sageli limastuvaks pähk_
likesetaoiiseks osaviljāks (9. joon., e); väga harva on vili ļihaka viljakat_
tega. osaviljad (pähklikesed) enam-vähem äraspidimunajas-kerajad või
tetraeedrilised, harilikult tugeva ning sileda, harvemini näsalise, kortsulise või karvase seinaga, enamasti väikese, basaaļse (harva ventraaļse
või dorsaalse) hiilumiga (ki,nnitumispinnaga). Seemned ena.masti pt'is_
tised (harva, näit' Scuteįįarįa'l, viltused ja kõverdunud), õhukese, sageli
lahustuva seemnekestaga. Endosperm redutseerunud, valminud seemnetes
enamasti puudub täiesti. Idu tavaliselt 1amedate, mõnevõrra lihakate
idulehtedega ja lühikese' allasuu,natud, enamasti sirge idujuurega.
Huulõieiiste Suur sugukond on esindatud maailma ķoiķiaeš osades,
kuid eriti iseloomuļik on ta Vahemeremaadele ja subtroopika mägismaadele; peaaegu ei ulatu Arktikasse ja pole iseloomulik I<õrgmäestikele.
I(äesoļeval ajal on teada üļe 300 perekonna huulõieļisi mitme tuhande
liigiga. NSV Liidu spontaanses fļooras on konstateeritud 68 huulõielisįe
perel<onda ligi 1000 liigiga. Eesti NSV-s on spontaansete, adventiivsete ja
naturaliseeru.nud ļiikidena, mille arv uļatub 50_ni, esindatud 26 per,ekonda.
Huulõieliste monograaf J. Briquet on emakakaela asendi ja generatiiv.sete organite teiste tunnuste järgi jaotanud sugukonna B alamsugu_
konnaks, mis omakorda jagunevad väiksemateks ühikuteks. Alamsugukonnad Aįugoideae ja Prostantheroideae, nn. verbenoidsed huulõielised, on
üļeminekuks Verbenaceae sugukonnale, millega huulõieļistel on tihedad
sugulussidemed.
Keemiļiseļt iseloomustab huuļõielisi aromaatsete aļkoholide, fenooli.de,
terpeenide' ketoonide, aldehüüdide, kumariini jt. ainete esinemine. Aikaloidide, glükosiidide, vaikude, saponiinide ja parkainete moodustumįne
ei ole sugukonnale oma.ne. Alkaļoide või nendega sarnaseid ļihtsa,maid
ühendeid on leitud näit. perekondades Betonica, GaĮeopsis, LagochiĮus,
Į"eonurus, Stachgs ja mõnes teises, kuid need andmed vajavad veel täpsustam įst.

Huulõleļiste sugukonna esindajate majanduslik kasutamine on seotud
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peamiselt eeterļike õļide esinemisega. Parfümeerias leiavad rakendamist
näit. perekonņad DracocephaĮum, LaaanduĮa (lavendel) , PeriĮĮa (lutik_
lill)' Pogostemon (patšulipõõsas), Rosrzarįnus (rosmariin) ja SaĮuia;
looduslike ja kultiveeritavate maitseainetaimedena parasvöötmes ja troo_
pilras on tuntud esindajad pere,kondad'est Aeolanthus, CoĮeus, Dracoce'plzaĮum, Elsholtzįa, Hgssopus, Majorana, Mentha, Nepeta, ocimum, orīganuff7' Saluįa, Satureįa, Schizonepeta, Stachųs, Teucrium, Thųmus, Zi'ziphora' Tehnikas kasutatavat õ1i annavad liigid LaĮlemantįa įberįca
(}l'arsch.-Bieb.) Fisch. et Mey., Laaatzduįa ĮatifoĮia (L. fil.) Med. ja Pe_
riĮĮa frutescens (L.) Britt. Paljusid huuļõielisi, nagu Hgssopus, LagochĮĮus, I-g.mįunt, LauanduĮa, Leonurus, Melissa, Mentha, ocimum, origa.y:'um, orthosiphon, Panzeria, Rosmarįnus, SaĮaia, Scutelļarįa, Stachgs,
Thgmus jt., kasutatakse meditsiinis; rnõned annaväd söödavaid maa_
aluseid osi, näit. mitmed Coļeus'e liigid ja Stachys SįeboĮ'dį.į Miq.; sööda_r,aid seemneid annab Hgptis spīcīgera
Lam. Paljud sugukonna esindajad
on ruumides või väljas kasvatatavad dekoratiivtaimed. Meil on väljas
.lcasvatatavatest perekondadest tuntumad Ajuga, BetonĮca, DracocephaĮum, Hornlinum, ĮĮųssopus, LaaanduLa, Monarda, Nepeta, PruneĮĮa, SaĮl,lįg, Stachųs, Teucrium ja Thgmrzs; tubades kasvatatakse mõningaid ļiike
ņerekondadest CoĮeus ja PĮectranthus.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL
1.

ņ

Õiekroon rräivali ühehuuļeline. Emakakaeļ kinnitub sigimil<u sagarate alusest kõrgemale (alamsugukond Ajugoideae)
2
oiekroon selgelt kahehuurleline või peaaegu korrapäraselt 4- või
5-tipmeline. Emakakael kinnitub sigimiku sagarate aluse juures, s. t.

günobaasiliselt

.

Ķroon sinine, pärast toļmlemist säiiiv; ülemine huul lame, väga
lühike, kahehõlmaļine, alumine
Suur, tugevalt arenenud keskmise

trõlmaga

-

1. perekond akakapsas
- Aiuga L.
Ķroon violetjas või punakas, varisev; kõik 5 ürõlma on pöördunud

aĮla, moodustades üheainsa, alumise
3"

huuļe

2. perekond tarinõges
Kroon peaaegu korrapäraselt 4- või S_tipmeiine

i

-

Teucrįum L.
4

Kroon selgelt kahehuuleļine
6
4- Kroon valkjas; fertiilseid tolmukaid 2. Alumised varrelehed sulgtrõlmised või _lõhised, ülemised sügavalt tömpsaagjad
24. perekond parkhein
- Lgcopus L.
Ķroon violetjas; fertiilseid tolmukaid 4. Sulgjalt lõhestr"rnud lehti

pole

5

5. Õiemännased ja laimunajad kõrglehed varrel ühekülgselt. Tuļnukas
26. perekond rihumünt * Eįsholtzia Wiļld.

39

oiemännased
kuļtuurtaimed

ja kõrgleired igakülgselt ümber varre' Loodusliltrrd ja
25. perekond ntünt

6. Õied l-2,5

-

Menthu L-

cm pikad, violetjassinised, üksikult lelrtede kaenĮas. Tupp
kahehuuleline, tervesorva,liste,huuĮ,tega' se,ljal õõnsa soo,musja kasvundiga
3. perekond tihashein
Scuteįl,arįa L-

-

7'
8.
9.

l0.

Õied mitmesugused, enamasti ebamännastes. Tupp teistsugune T
Tolmukaid näilikult 2; õietupp kellukjas, kahehuuleline. Tuļnukad 26.
Toļmurkaid 4, n,eis,t karks teis,test pi,kemad
8
Krooni ülahuuĮ 1ame või ainult vähe võlvunud. Õied enamasti puna_
kas- või sinakasļillad (harva valkjad) ja väikesecl
9
Krooni üļahuul võļvunud. Õied roosakad, punakad, sinįsed, valgedvõi koļļased, sageli suured
. t7
Lehed terveservalised
. lO
Leheserv saagjas' täkiļine või hambu1ine, mõnikord vähe märga-

tavalt

.

I t.

Õied ühekülgsetes, tähkjaĮt koondunud ebamännastes. Tupp 5-tipmeline; krooni alahuule ļ<eskmine hõlm külgmisfest suurem. Juhuslikult.
metsistuv kultuurtaim
.

oied igakülgsetęs, peajalt
i,ir,i1ļr,;ff,l"Jij,,lr;lir,-*j_
"oi
Tupp kahehuuleline; krooni aļa'Iruuļe hõĮmad üsna ühetaolised
23' perekond liivatee
Thųmus L.

ll.

-

Toļmukad ja emakakael krooni putkest ļühemacl' Õietupp peaaegu:
korrapäraselt l0-tipmeļįne. Lehed kortsulised, aļt lrallikad. Haruįdane tulnukas

4.

perekond peninrünt

- Marrubįum
krooni putke pikkused

L.

Toļmukad ja emakas vähemait
12
12. Tupp kahehuuļeline. Leheserva hammastus sageli ainult vähe mär_
gatav
l3
Tupp 5 ühetaolise või peaaegu ühetaolise tipmega
15'
l3. Õied väikesed, sinakad. Tupe alusel kotjas puhetis, nee1us karva_
r'ing' Kandelehe,kesed väikesed, teravad
20. perekond nõmmemünt -_ Acįnos Moenclt

Õied suuremad, punakad või sinakad. Tupe aluseļ ei ole puhetist l4
|4. Tupe ülemise huule keskmine tipe laimunajas. oiemännaseid palju;
kandelehekesed väikesed, lehetao1ised

B'

perekond tondipea

-

DracocephaĮum, L-.

Kõik tupe tipmed naaskeljad. Õiemānnaseid harilikult

lehekesed pikad, harjasjad
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l9. perekond mägimünt

-

l

või 2; kande-

CĮinopodįum L-

15. Taimed maadjad. Lehed neerjad E.bamännased väheseõielised, varre_
lehtede kaenlas

7

l6'

perekond maajalg

GĮechoma L

-

Taimed püstised. Lelred enam või vähem nrunajad. oisikud rohkeõielised, kõrglehtedega
16
Liitõisik tähkjas, väikeste roheliste kõrglehtedega. Õied sinakad või
valkjad' Varrelohed kolmnurkjas-munajad või munajassüstjad, selgelt hammastunud servaga

6. perekond rraistenõges

-

Nepeta L.

Liitõisik kännasjas, värvunud kõrg1ehtedega. Õied väikesed, puna_
kasvioletjad. varrelehed piklikmunajad, ebaselgelt madalahambalise

servaga

22. perekond pune

-

origanunt L.

17. Õietupp kahehuuleļine
18
Õietupp peaaegu korrapäraselt viietipmelirre
19
l8. Õietupp viljumisajal suletud; ülahuule keskmine tipe lai-koimnurk_
jas. Eesmised tolmukad teistest pikemad. oied suurte ümarate kõrglehtede kaenlas, koondunud varre tippu tihedaks tähkjaks õisikuįs
9. perekond käbihein
PruneĮįa L.

-

Oietupp viljumisajal avatud; ülahuule keskmine tipe laimunajas, teis_
test palju ļaiem. Tagumised tol,mukad eesmistest pikemad. Kõrglehed
ja õisikud teistsugused
8' perekond tondipea DracocephaĮum L-

l9.

Lehed sõrmjalt lõlrestunud. Õied
tugevasti karvased

5-B mm

-

pikad,

14. perekond südarnerohi

ka.hvaturoosa,J,

_

Leonurus L.

Lelred terved, hammastunud servaga (väga hart,a terveservalised) 20
20. Õied umbes 7 mm pikad, kathvaturoosad; õiekroon peaaegu ei ulatu
tupest välja
l3. perekond lakksaba * Chaįturus. Willd.

Normaalselt arenenud õied pikemad, kroon ulatub tupest tugevasti

2l.

väi

ja

2|

Krooni alahuuļ 2 teravā, väga väikese või kitsakülgmisehõimaga 22
Krooni alahuul tömpide laiade külgmiste lrõlniadega
23
22. Kroon ļ<ollane. Tai,m roo,mava.te võsunditega
12. perekond koldnõges
Gaļeobdoļon Adans.

-

Kroon punane või valge. Roomavad võsundid puuduvad
ll. ,perekond iminõges Lamįunl L'

-

23. Krooni alahuule alusel kaks püstist, õõnsat sarvjat kühmu
l0. perekond kõrvik
GaĮeopsįs L-

-

4r

24
Ķrooni alahuul kühmudeta
.Ļr.annastes,
rrļti.Į".
violetjad,
kaenļasisest..
4-l0-kaupa
Õied
24.
harva valged; tupp putkjas-lehterjas, silmapaistvaļt l0_rooļine
l5. perekond karunõges _ Baįįota L.

Õied tihedate raotute ebamännastena tipmistes ebatähkades, puna'
25
sed, kolĮakad või vaiged
Lehed peamiselt juurmised' Õied punased, krooni putk karvaringita
17. perekond tõnnike
- Betonįca L.

25

Lehed peamiselt varreļ. Õied punasecl või koļlakad, krooni putke alumises osas karvaring '
Stachgs L'
16. perekond nõianõges

26' Õied kuni

l

-

cm pikad Kroon heļekollane, tupest lühem;

varjul krooni putkes

5.

perekond haavarohi

_

tolmuļ<ad

Sįderįtįs L.

Õied suuremad. Kroon sinakas, tupest tunduvalt pikem; tolmukad
varjul krooni üļahuules

l.

lB.

perekond salvei

_

Saįaįa L.

alamsugukond, AįugoĮdeae 1Benth.) Briq. in Engl. et Prantl, Pflan-

a (3a) :206. lB97. - Trib. Aįugoideae Benth. Lab. gen. et spec.
Enrakakael pole günobaasiline, kinnitub sigimiku
657. 1B32-1836.
sagarate a1usest kõrgema1e. Pähklikesed lateraal-ventraaļse kinnitumisviisiga ja harilikult .Suure kinnitumispinnaga, mis sageli küünib üle poole
sigimiltu kõrgusest. Viljakate kuiv. idujuur enamasti sirge, lühike, alumine. Õietupp korrapäraselt viietipmeline või 1<ahehuu1,eline. Krooniį enamasti ainuįt üks huul hāsti arenenud. Tolmukad tõusvad, neid on 2 võt 4.
z.enĪam.

LL

l.

perekond akakapsas
Ajugat L.
Sp.
Pl.
1753.
L.
561.

Uhe- kuni mitmeaastased rohttaimed või poolpõõsad. Varred püstised
või tõusvad, mõnikord roomavate võsunditega. Lehed terveservalised,
täkilised või kuni iõhised, enamasti ilma selgesti eristatava rootsuta; alumised ļel-red asetsevad sageli rosetjalt. Kõrg1erhed hariļikult varrelehtede
sarnased, harvemini neist erinevad ning punakad või sinised. Õied raotud,
vahel rriitjate kandelehekestega, sagedamini aga iļma nendeta, kahekuni paljuõieļistes kaenļasisestes ebamännastes, mis mõnikord võsude

ļ Nime päritolu pole päris

selge. Võimalik, et see on tekkinud ladįnakeeļsest
aga kreekakeelsest sõnast aggios, mis tähendab liigesenõrkus, sest
akakapsastega raviti podagrat. Võib aga olĮa, et sõna ajuga on moonutatud abiga
(abigere _ abortį tegema, milliseks otstarbeks taimį kasutati), mis Pliniusel esineb

sõnas!' aguīa, See

ladinakeeļse nimena perekonna Chamaepitgs (Ajuga sektsiooni) kohta. Hilįsemad auto'

rid kirjutaiiad Abiga aseme| juba Ajuga. Nimi võib tuletuda ka

o - ilma ja
puudumise järgi).
dest
12

z!ļgon

_

(ladina ju'gurn)

-

kreeka,keelsetest sõna_

paar (nälitavaeti õiekroonį ülahuule

įiprrs on ligistikĮiLr ja moodustavacļ enam-väh'em tihedaid ebatähkjaid õisikrrid. Tupp kerajas-kellukjas või munajas, viljumisajaks paisuv, viietipmeline, korrapärane (mõni,k<rrd ainult ülemine tipe teistest lühem).
Kroon
viljutnisajaks kuivav ja säiliv, kahe väga erisuguse huulega: ü1emine huul
sirge' väga' lühike, kahehõlmaline või nõrgalt sämpunud tipuga, alu_
rnine huul pikk, koļmelrõlmaline, suure äraspidisüolaja või neerja kįskmise
!õlmaga; krooni putk ruljas, sirge, rrrõnikoid spiraälselt keerdunud, mille
įõttu alumine Įluul on ü1es pöördunud; putkĮ alumises osas seespool
]karvaring. Tolmu,kaid 4, eesmised on
teistįst pikemad. Emakakael Ėahe
!ühikese terava, pikkuselt veidi erineva haruga. Pähklikesed äraspidi_
munajad, võrkjalt või põiki kortsulisecį, .rr." kinnitumispinnaga; mõni_
kord ümbritseb seda lise, mida süües sipelgad seemneld leĻitavad.
Alrakapsa perekonda kuuIub ligi 50 ļiiki, mis on ļaialdaselt levinud,
peamiselt Vanas Maailmas. NSV Liidus kasvab 14 liiki, neist Eestis
koļm.
Tüüpliik on Ajuga pgramidaĮis L.
Perel<onna esindajad (A' chia Schreb., A. pseudochįa Shost., A. reptans
L., A. geneaensīs L.) on rahvameditsiinis laiaļdaselt tuntud.
Käesoleval
ajal on erilist tähelepanu äratanud A' chįa, miļļei on verejooksu peatavad
ja haavade paranemist soodustavad omadused, ja A. reptäns.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

ļ.

Jaimecl maadjaie võsunditega. Vars altpooii enamasti paljas. Roseti_
lehed pikenenud rootsuga. Vähemalt ülemised õied pikemad kui kõrg_
lehed, mis sageli pole erinevalt värvunud
l. Iįoomav akakapsas Aluga reptans L'
Taimed iļma maadjate võsunditeta. Vars enamasti aluseni kareda_
karvane. Rosetilehed 1ühirootsulised või rootsutud. Ulemised, sageli
eredalt värvunud kõrglehed mõnevõrra pikemad kui õied
. z
2. Õisik kompaktne, neljakandiliselt püramiidjas, peaaegu maapinnalt
algav. Kõrglehed munajad, terve või ebaseigelt täkiļise servaga, ka
ülemised õitest palju pikemad, enamasti erevioletsed. Pärisļehū kollakasrohelised, terve või väga nõrgalt täkilise Servaga
3. Püramiidjas akakapsas Ajuga pgramidaĮis L.
Õisik pole neljakandiline, algab kõrgemalt; vähemalt alumised ebamännased üksteisest eernaļ. Kõrg1ehed kolmehõlmalised või tipus
jämedalt kolmehambalised, tavaliseļį õitest vaid pisut pikemad.
Päiislehed puhasrohelised, enamasti jämedali täkilise ..ruägu
2. Karvane akakapsas Ajuga geneuensis L.

-

l. Roomav akakapsas Ajuga reptans,L.sp.pl. s6l. l75B; Benth.
Lab. gen. et spec. 692. 1882._1836;
Led. Fl. Ross. a 1r1 , 446. 1847-_ lB49;
Wied. et Web. Beschr-. plrarr. Gew. Esth-, Liv- u. curi.'ezo. l852; Schmaļh.
I

reptans {lacl. k.)

-

roomav, juurduv
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l0. joon. Roomav akakapsas (Aįuga reptans).
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ll.

į

Ļ

joon, Ęoomava akakapsa (Ajuga reptans) ļeiuliohad Eestis.

!Dn. Cp. u lo>ķu. Pocc. 2 :345. 1897; Gams in Hegi, Illustr' Fl. Mitt._Eur.
(a) :2541. 1927; Pissj. in Fl. URSS 20:30. 1954; Bumb. in Latv. fl.
4: t22' l959. Ķnoyura ĪĪofl3yįIafl. (10. joon.)

5

4. Taim maadjate,

mõniļ<ord juurduvate, enamaSti paljaste ļ<uni
40 cm pikkuste võsunclitega; varS 1ihtne, ļ2-30 cm lrõrge, .alt paljas,
õisikuosas mõniĮ<ord pisut karvane. Lehtede pealrmisel pinnal ja aļu'mise
pinna roodudel ļtarvad väikesed lrarjased. Juurnrised lehed pikaks rootsuks ahenevad, eliiptilised või mõlajad, nõrgalt loogelise Servaga, l-1,5 (3) cm laiad ja koos rootsuga 4-5,5 (8.5) cm pikad. Alumised varre1ehed vähesearvulised, el1iptilised või rrrõ1ajad, ,enamasti rootsutud, tönr_
biļt kaarhambulise Servaga' tavaļiselt 3 cm pikad ja l-l,5 cm ļaiad.
Kõrglehed elli'ptilised, ri'psmelise, terve, mõnikord l<ergelt täkilise Servaga'
0,B-3 cm pikad ja 0,5-l,5 cm 1aiad, sageli sinakad; aļumised õitest pikemad, ülemised lühemad. Õied sįnised, 13 ,rnlm piJ<ad, väga lüĮrira,olised,
6-8-õie1istes eb,amännastes, mis on allpooĮ üksteisest eemal, kõrgemal
koondunud enam-r,ähem tihedaks ebatähkjaks õisikuks. oietupp kellukjas,
karvane-näär'rneli,ne (tipuosas tiihedamalt), süstjate tipmetega, mis on
putkeosaga ligikaudu ühepikkused. Kroon väljast takerkarvane, pika sirge
putkega; ülemine huul sügavalt kahehõlmaline, alumise ]ruule keskmine
hõlm sõõrjas, tipul madalalt sämpunud, külgmised hõlmad munajad.
Tolmukaniidid karvastunud, neil leidub ļ<a näärmekarvu; koos emakakaelaga ulatuvad tolmukad krooni putkest välja. Pähklikesed munajad,
hele-punakaspruunid, 1igi 2,5 mm pikad, peenelt võrkjaskortsulised.

45

Oitseb maist juulini; viljad valmivad alates juunist.
Harva Põhja- ja Lääne-Eestis saļumetsade serval. (ll' joon.) Herbaar- ja kirjanduse andmed Tallinna ümbruse leiukohtadest pärinevad
eelmisest sajandist ja käesoleva sajandi esimestest aastatest, Saareja
rnaalt
- möödunud sajandist käesoleva sajandi koļmel<ümnendatest
aastatest. Hilisemaid andmeid pole seni teada, kuigi vastavates kohtades
on botaaniļisi uurimistöid tehtud. Tuļeb võimalikuks pidada, et liik on
nendest ļeiukohtadest kadurrud' Ilutaimena, eriti kiviktainrlates, on roo_
mav akakapsas vähenõudļik ning rhõlpsasti paljunev ja selle tõttu sage.
Mõnikord metsistub, näiteks Kehtna pargis. Aedades eelistatakse punaseļehelisi vorme.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas ja Kaukaasias. Skandinaaviamaades, atļantilises ja Kesk-EuroopaS' Vahemeremaades, Balkanil ja
Väike-Aasias, I(urdistanis ja lraanis; Põhja-Ameerikas kultuurtaimena ja
naturaliseerunuļt. I(asvab väheproduktiivsetel n itudel, metsades, põõsastikes. Mägedes esineb suure kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Ravimtaimena on tuntud ammust ajast; hiljern
kasutatud ainult honiöopaatias. Sisaldab parkaineid; alkaloidide sisaļduse
suhtes on andmed vasturääkivad. C-vitamiini taime rohelistes osades
ei ļeidu. Kariloomad söövad teda meelsasti. Praegu omab roomav akakapsas suurimat tähtsust siiski iļutaimena' millena ta on Kesk-Euroopas tuntud juba ü1e koļme sajandi.
Roomav akakapsas varieerub oma areaali ulatuses mitmesuguste tunnuste poolest, nagu varre karvastus, võsundite laad (võivad isegi puuducia), juurmiste lehtede SuuruS, to1mukaniitide karvastus, õite värvus
(võib olla ka roosa või valge) jm' Aias kasvatatavad vormid erinevacį
üksteisest peamiselt ļehtede värvuse poolest. Loņduslikult ļevib meiļ varreptans (var. genuincz Ducommun) Ī. ļasiostenron Beck (Ī. reptans?).
Aedvormidest orr kõige enam levinud tume-veinpunaste lehtedega var.
purpurea irort' (var. atropurpurea hort'), kuid ka roļrelįseļeheliste isendįte
seas on selliseid, mis erinevad 1codusliļ<ust vormist tugevama karvastuse, pikema ning kitsamate tipmetega õietupe või õisi kandvate võsunrJite esinemise poolest (var' reptans Ī' stoļonĮf Įora Bogenh.).

2' Ķarvane akakapsas
Aįuga geneuensis,L.Sp.Pļ.561. |753;
Benth. Lab. gen. et spec. -694. 1832-1836; Led. Fl. Ross. 3 (l) :aaB.
1847-1849; Wied. et lieb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 320.
lB52; Schmalh. O.r. Cp. n IOxu. Pocc.2:345. lB97; Vilb.'Eesti taim. ed.
2. l94. l925; Gams in Hegi, Ilļusļr. Fl. Mitt.-Eur.5 (a) :2543. l927; Pissj.
in Fl. URSS 2l:32. 1954; Burnb. in Latv. Ī1' 4:l24. 1959.
- Ķueyura
)KeHeBcKarĪ. (l2. joon.)
4' Taim ilma maadjate võsunditeta. Varred t0_25 cm (harva rolr_
kem) kõrged, mitte harva a1usest harunevad, kaheļ tahul, harveminį
l
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geneuensis (Iad. k.)

_

Genfist pärinev

b

a

12. joon. Karvane akakapsas (Ajuga geneaensĮs):

õiįsev įaim (var. aĮpestris; orig.), D

_ õis

a_

külgvaates.
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l3. joon. Karvase akakapsa (Ajuga geneuensis) įeiukohad Eestis. (l(. Eichrvaldi and'metel.)

ünrberringi pikakarvased (alusel mõnikord peaaegu paljad), paljaSte,
ainult seivas ripsmeliste 1elrtedega. Juurmised lehed piklik'mõlajad, sopiiised, võrd1emisi pikaks rootsuks ahenevad; koos rootsuga 3,5_8 cm
pikad, |.-2,5 cnr laiad. Varreļehii 2 või 3 paari, nad on piliĮikud, Sopiļis_
įambulise või -saagja Servaga, kiilja alusega, lühirootsulised kuni rootsutud, 3,5-8 cm pikad ja |-2,5 cm laiad. Kõrglehed l-4 cm pilrad Ja
0$-! cm laiad, aĮumised Sageli sopilistäkilise servaga, õitest piĮ<emad,
ülemised vahel jämedalt kolmetäkiiised, sagedamini ko1mehõ1malised,
harva munajad, hariļikult õitest lühernad' sageli tu'mesinised; kõi'kide
kõrglehtede ülemine pind enam või väļrem karvastunud, sefv ripsmeline'
Ebamännased 4-6-õielised, va,rre tipul ena,m_vähem tähkja õisiļ<una, aļtr_
mises oSaS üksteisest eemal. Õied l2_t5 mm pil<ad, raotud. Tupp 5-6
(7) mm pikk, krooni putkest lühem, villkarvaste tipmetega, mis on pikemad kui vähem karvane putkeosa. Kroon eres'nine, väljastpoolt ļ<arvastunud; üļemise huule hõlmad väikesed, vaevaļt sämpunud; alumise huule
keskmine hõlm lai, sämpunud, taha käändunud, külgmised hõlmad muna_
jad' Tolmukaniidid vähe karvased, koos emakakaelaga ulatuvad krooni
pruuįutkest märgatavalt välja. Pähklikesed liuni 2 mm pikad, munajad,
n.kad, võrkj a5kortsulised.
Õitseb maist juu1ini; viljad valmivad augustis'

Mei] aasta,kümneid püšinud tulnukana Põlva rajoonis raudteetammį
nõlval, mujal on esinenud sporaadiliselt. (l3' joon.) Eestis esmakordselt
leidnud H' Hiir 1908, a. Valga ligidalt (K, Eichwaldi kordusļeid l936.
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l9l2 ja umb. l92B on taime kogutud Taļlinna juurest
Koplist, l934 Heinrtalist ja l933-1940 mitmest kohast Võru-Petseri

.aastasį). Aastaiļ

raudteelt (osa viimastena mainitud leiukohti jääb Eesti NSV piirest väljapoole). Ainus kordusleid hilisemast ajast on rgb7. aastast piusa ja
Tuderna vahelt.
ÜIdlevįk. Nõukogude:lliidus Euroopa_osas ja Kaukaasias. Väljaspool
Nõukogude Liitu kogu Euroopas (välja arvatud Arktika), Vahemeremaa,des, Balkanil ja Väike_Aasias, Kurdistanis, Iraanis. Kasvab kuivadel
niitudel, põõsastes, metsades, tihnikutes, jõgede orgudes. Mägedes esineb
ūsna kõrgel.

Liiki iseļoomustab suur muutlikkus ja ta ei ole oma areaaļi uļatuses
ūhetaoline. Kõige muutļikum on juurmiste ja kõrglehtede suurus, varre
karvastus, krooni värvus. Tüüpteisendil (var. geneuensis) on vars ümberringi karvane, juurmised lehed ulatuvad alumistest varrelehtedest üle,
1rõrglehed õitega enam-vähem ühesuurused. Eestis on ļeitud
var. aĮpestris (Dumort.) Beck Įvar. eĮatior (Fr.) Briq. f. alpestrts
'(Dumort.) Beck]
- VarS ainult kahelt tahuļt karuskarvane, aluselt mõni_
Į<ord peaaegu paljas; levinud Valga-Petseri raudteel;
var. eįatįor (Fr.) Briq.
ltarvane, juurmised lehed
- vars ümberringi
suhteliselt väikesed; leitud Tallinnast
ja Va:vara kaļmistult'
Tuntud on hübriid A. geneuensis L. \ A. reptans L., mis on vähe_
rnal või suuremal määral Sarnane kord ühe, kord teise vanemaga.

+3. Püramiidjas akakapsas - Aįuga pųranüdatislL. Sp' Pl.56l.
1753; Benth. Lab. gen. et spec. 693.
1832-1836; Wiecļ. et Web. Beschr.

phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 321. lB52; Led. Fl. Ross. B (\ : aT.
1847-1849, p. p.; Schmalh. O,r. Cp. u ION'. pocc. 2 :34b. lB97; Gams
in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (4) :25a5. 1927; Pissj. in Fl. URSS
20:37' 1954; Bumb. in Latv. Īļ.4:|23' 1959.
Xunyuxa nįrpaMuÄaJlb_

-

joon.)
'uan. (14.

4. Taimed ilma maadjate võsunditeta, lühiļ<ese peajuurega' Varred
ļihtsad või alusest aļates harunenud, 5-l5 (20) cm tuorģ"a, Īmberringi
jäigalt eemaļehoiduvate karvadega, harva a1t peaaegu
tihedaīt
yistvastakult asetsevate lehtedega. Lehed juurmises roietiiįaljad,
arvukad, lühirootsrrlised, äraspidimunajad, karedakarvased, koos rootsuga 5_-l0 cm
pikad ja 2-4,5 crn laiad, ebakorrapäraselt loogelise ...uugā. oiteta var_
reļehed puuduvad või neid on üks paar. Kõrģlehed karvased, laimuna_
jad (tipmised piklikmunajad), terve või ebaselgelt täkilise servaga, rootsutud, mõnikord sinised, alati õitest pikemad. Ebamännased 4-6_õieļised,
asetsevad peaaegu kogu varre ulatuses ja moodustavad tiheda neljatahuĮise õisiku. Õied l0-l3 mm pikad, raotud, kahvatusinised. Tupp uit p.u_
aegu paljas, tipmetel eemalehoiduvaļt karvane, krooni putkest tunduvalt
trühem; tipmed tupe putkest veidi pikemad. Kroon kaivane, pika kitsa
l

pųramidaĮis (lad. k.)

nį Eesti NsV

floora

_

püramiidjas, püramiidikujuline.
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l4. joon. Püramiidjas akakapsas

(A

juga

pgramidaĮīs)

' orīg.

putkega, ülemine huuļ kaūrehõlmaļine, alumine huul võrdļemisi väikese'
keskmise hõlmaga ja 1aiikeeljate külgrniste hõlmadega. Paljad tolmuļ<aniidid ja emakakael ülemise hurrļe hõlmadest ainult pisut pikemad. Pähkļikesed munaiad, ligi 3 mm pikad, selgelt võrkjaskortsulised, pruunikad.
Õitseb mais ja juunis; viljad valmivad alates juunist.
Klirrdipealses hõredas metsas, klindilt veetud liĮvaga juhuslikult ka
mujale sattunud. Saaremaaļ väga harva. (15. joon.). Konstateeritud Saa-"
remaal juba möödunud Sajandi alguses (Luce, lB23) ja 1eitud senini50
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l5. joon. Püramiidja 'akakapsa (Ajuga pųramidalis\ leiukohad Eestis. (\l. Kiruse järgi')
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l6. joorr. Püramiidja akakapsa (Ajuga pųramidaĮis) areaal

Üldlevik. Nõukogude Liidus Karjala ANSV-s ja Balti vabariikides.
\'äljaspool Nõukogūe Liitu peamiselt mäestikes Skandįnaaviamaades,
I(esĻ- ja atlant,lisĀ Euroopas, läänepoolsetes Vahemeremaades, Balkanil'
(l6. joon.) Põhjapoolseteļ aladel kasvab harva niitudel; mäestikes subal'
įiin.Įt.t ja alpiinsetel niitudel, kõrgrohustutes, puhmasnõmmedel, karja_
maadel.

Liik võib varieeruda rosetįlehtede suuruselt' varre ja lehtede

karvas_

luseļt ning kõrglehtede värvuseļt. Neid erinevusi kvaĮiiitseeritakse harilikult vaid vormidena. Eestis on esindatud
Ī' pgramidalls (f. genuina Ducommun) _ kõrglehed rohelised; sagedane.

Aladel, kus kõik liigid kasvavad koos (peamiselt mägedes), on leitud
nendevahelisi hübriide. Eesti kohta seļļised andmed puuduvad'

2.

perekond tarinõges
- TeucrįumI L.
L. Sp. Pl. 562. |7ö3.

Mitmeaasįased, väga harva üheaastased rohttaimed, pool- või kääbus_
enaņõõsad, sageli aromaatse, harvemini ebameeldiva lõhnaga. Lehed
Õied
sulgjad.
või
täkilishambulised
terveservąlised,
tnasti lühįrootsulised,
'cnam või vähern ilmsetel raagudel, koondunud l-3- (l0-) õielisteks tsü_
moosseteks õisikuteks, mis asuvad varrelehtedest mitte- või vähe-erine_
,rate kõrglehtede kaenlas ja moodustavad tipmisi, enamasti ühekülgseid
ebakobaraid või -įähkasid, harrlemini nuti- või sarikataoļisi õisikuid. Õietr-rpp putkjas või keļļukjas, sageli kõverdunud, kümne rooga' viie peaaegu
,ülresuguse kolmnurkse tipmega või ļaienenud ülemise tipmega ja siis
.įiahehuuleline. Kroon enamast varisev' krooni putk tuppe sulgunud või
sellest mõnevõrra väljaulatuv; ülemine huul näiļikult puudub, SeSt ta
'on kaheks lõhestunud niisugusel viisil, et tema poolmed on lähenenud
.alumisele huulele; viimane näib seļle tõttu viiehõlmaline, suure ümardunud või pikliku, enamasti nõgusa keskmise hõlmaga, mis on sageli alla
käändunud või sirgete
ņlöördtirrud, ja väiksemate, piklike, samuti sageli
'eemaleho;duvate külgmiste hõlmadega. Tolmukad, arvult 4, on tõusvad,
,enamastį kaugele vāl1a ulatuvad, võrdlemisi väikeste, lahknevate, kuid
tipul 1iitirvate tolmupesade,ga; kaks eesmist toļmr-rkat on teistest pikenrad.
,Emakakael kahe lüūikese' peaaegu ühesuguse harukesega' Pähklikesed
äraspidirnunajad, võrkjad või kortsulised.
Pereliond on levinud üle kogu maakera, kuid enamasti esineb paras_
vöötmes; troopikas on vähe esindajaid. Eriti iseļoomulik on tarinõges
\rahenreremaade}e. Perekonna koosseisu kuulub vähemaļt kümme sagėli
Kreekakeelsest sõnast teukrįon _ perekonna mõnede liikįde nįmi Theophrastosel
jr Dioshoridesel: tuletatud Trooja legendaarse kangelase Teukrose nį'mest' kes olevat
avasįanud taime raviomadused.

į
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ükstcisest teravalt erinevat sektsiooni 100_300 liigiga. NSV Liidus on
konstateeritud 2l liiki viiest sektsioonist. Eesti NSV-s on leitud kolm liiki.
,Perekonna tüüpliik on Teucrįutn. fruticans L., mida NSV Liidus pole
konstateeritud.
Tarinõgeste majanduslik tähtsus on väike. Mõningaid liike on kasutatud ja kultiveeritakse ravimtaimedena või tagasihoidļike ilutaimedena.

LIIKIDE MÄÄIįAMISE TABEL

l.
--

Taimed ühe- või kaheaastased. Lehed peaaegu kahelisulgjad. Vars
näärmelishatune

2'

Kobar-tarinõges

_

Teucrįum botrųs L.

Püsikud või'vāikesed poolpõõsad. Lehed terved, täkilise või hambu-

lise servaga .

2

2. Mitmeaastased rohttaimed. Lehed tömpsaagjad, rclotsutud. Õiemän'
nased lehekaenaldes, üksteisest eemaļ
l. Vinav tarinõges

_

Teucrįum scordįum L.

Madalad poolpõõsakesed. Lehed täkilised, kiiljalt rootsuks ahenevad.
oieniännased tipmises ebakobaras
3. Lõhnatu tarinõges _ Teucrįum charrtaedrgs L.

l.

sektsioon Scordįurrl Reichenb. Fl. germ. exc. 3l4. lB3l; Benth. Lab.
gen. et spec. 662. lB32-l836.
- Peamiselt püsikud 2-6-õiel ste kaenļasiseste üksteisest eemal asetsevate ebamännastega; õietupp viltuse, kühmuna puhetunud alusega, peaaegu ühetaoļiste tipmeiega.
l. tida Scordįa Juz' in Fļ. URSS. 20:46. 1954. - Tervete lehtedega
iļma näärmekarvadeta püsikud.

Vinav tarinõges _ Teucrįum scordįum, L.Sp.Pl' 565. l753; Benth.
Lab. gen. et spec.679. 1832-1836; Led. Fl. Ross.3 (l):443. 1847-1849;
'Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.32l. lB52; Schmalh.
<Dir. Cp. n IONn. Pocc.2:347.1897; Jrz. in Fl. URSS 20:46. 1954;Bumb.
in Latv. fl' 4: 126. 1959. - T. paĮustre Lam. Fl. Fr. 2:4ll. 1795' T. scordį.um ssp. paĮustre (Lam') Gams in Hegi, Ilļustr. Fļ. Mitt.-Eur.
5 (a) :2531. 1927.
Eichw. Eesti taimed 2, n" 83, B3a.
- Exs.: Lippm. et K. Įy6ponuux
qecHo,ļuķIfi. (17. joon.)
1935 (sub T. scordįurrl ssp. paĮustre).
4' Küüslaugu lõhnaga taim. Risoom roomav, annab arvukaid juurekesi ja roomavaid võsundeid. Varred aļusel tõusvad, tipul püstised,
lihtsad või harudega, üleni pehmelt karuskarvased (väga harva paljad),
sageli (naglr lehedki) violetja varjundiga; püstise osa kõrgus 5-25 cm.
Lehed 20-35 (50) mm pikad, 7-l2 mm ļaiad, piklik_elliptilised, kiilja
kuni ümardunud alusega, rootsutud, enamasti järnedalt tömpsaagja ser_

l'

I

scordįunl (lad. k.)

*

küüslaugu_.
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vaga, pealt tihedamalt või hõredamalt
kaetud lidus karvadega, alt roodude
kohalt eemalehoiduvate karvadega,
harva peaaegu paljad. Ebamännaste

kandelehed varrelehtedest vaid veidi väiksemad, õitest tunduvaļt pikemad, terava_
malt saagja Servaga. Õis k algab madalalt; ebamännased harilikult 2-4-õieĪised. Õied 6-10 mm pikad, selgelt raoli_
sed. Tupp putkjas-kellukjas, alusel viltuse kumerusega, näärmete ja pikkade

karvadega, roheļine või violetjas, tip_
med koimnurkjad, teravad, putkeosast
iigenrale kaks ļ<orda lühemad. Kroon tupest pikem, heļe punakasv'oletne; alumine lruul alt nõrgalt karvane, keskmine
hõlm sõõrjas, alla käändunud' Samu_
ti nagu külgmised hõlrnad. Tolmukad
paljaste niitidega, putkest väljaulatuvad.
Pähklikesed ligi l,5 mm pikad, võrkjas-

b

a
i

c

l7. joon. Vinav

tarinõges

taim (orig.), 6

õis

(Teucrium scordĮum\:

vaates,
54

c _ õis-

a külg_

eestvaates.

kortsulised, pruunikad.
Õitseb juu1is ja augustis; viljad val_
mivad alates juulist.
Kasvab niisketes ja soostuvates pai:
kades, nagu oja_ ja jõeluhtadel, järve_
ja mererandadel' ajutiseit üleujutatava_
tes kohtades (lombid ja lohud' ojasäņ_
g'd, kraavipõhjad); peamiselt valdkonda_
des Emoc, Emor ja Einf, mujal harva.
(lB. joon.) Eestit läbib li-gi areaali põhja_
piir.
Üldlevik. Nõukogude Liidus on levi_
nud kohati Euroopa_osas (pea,miselt lõuna pool) ja Lääne-Siberis ning Kesļ<-Aasias Araaļi_Kaspia vaįdkonnas. Meįe lähematest naaberaladest puudub näit. Lenin_
gradi oblastis ja leidrrb väga harva
Läti NSV-s. Väljaspool Nõukogude Liitu
esineb Skandinaaviamaade lõunaosas, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaades (Hispaanias, Itaalias).
Majanduslik tähtsus. Vinav tarinõges
sisaldab eeterlikku õli, mõru- ja parkaineid ning flavoonglükosiide hesperidiini

ja

skutellariini. Ammust ajast on teda
ja hinnatud väga

peetud ravimtaimeks
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l8. joon. Vinava

\,

į

Į

I

--"

tarinõgese. (Teucriwn scordium) ļeiukohad Eestis. (T. Lippmaa ja

I(. Eichwaldi järgi, täiendirstega.)

kõrgelt. Tarvitati eriti kui antiseptilist, ton'seerivat, solkmetevastast ja
l.atkuvastast vahendit, sa,muti ka ,kopsu,haiguste pu,hul jne. Kaasajal kasutatakse värskeid õitsevaid taimi peam-selt hoiaöopaatias. I(oduloomadele
peetakse teda mürgisel<s.

2. rida Botrgs Juz. in Fļ. URSS 20:50. 1954, - Sulglõhiste lehte<lega ning tugevasti arenenud näärmekarvastusega üļreaastased taimed.
*2' Ķobar_tarinõges Teucrįum botrgs' L. Sp. Pl. 562. L753;
Benth. Lab. gen. et spec. 679. 1832-ļ836; Led. Fļ. Ross. 3 Ų\: aaa.
lB47-ļB49; Schmaļh. o.n. Cp. H Įoxrr. Pocc. 2 : 34B. lB97; Vilb' Eesti
taim. ed. 2. 194. 1925; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a) :2532.
19271 Juz.
{19. joon.)

in Fļ. URSS

20:

50. 1954.

Āy6ponurax ķucteņaĀguit.

o, harva @. Ebameeldiva lõhnaga taim. Vars enamasti alusest alates
lõusvate harudega, kaetud näärme- ja lihtkarvadega, roļreļine või puna'kas, 10-30 cm kõrge. Lehelabad üldkujult munajad, l,5-2 cm pikad
ning laiad, kolmeļi kuni sulgjaļt lõhestunud; hõlrnad enamasti lineaalsed,
I botrgs (kr. k.)
Seda nimetust on kasutanud Theophrastos mlngi aro- kobar.
maatse rohttaime, nähtavasti Chenopodįum botrgs'e kohta, mis lõhna ja lehtede kuju
poolest kobar-tarinõgesega teataval määral sarnaneb. Viimase kohta on seda nimetust
&asutatud tõenäoliselt l7. sajandi algusest peale.
56

b

a

l9'

joon. Kobar_tarinõges (TeucrĮum

viljuv taim (orig.), D

_

botrgs)
õis.
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20. joon. Ķobar-tarinõgese (Teucrium botrųs) hävinud ļeirrļ<oht Eestis.

tömpjad, pealt tumerohelised, haravil karvadega, alumisel pinnal näär_
metega, halļikasroheļised, 7--:-l2 mm pikkuste rootsudega. Ebamännaste
kandeļehed varrelehtede taolised, kuid väiksemad. Ebamännased 2-6_
õielised, ühekülgsed, algavad ülaltpoolt varre keskkohta' Õied l0-l2 mm
pikad, raolised. Tupp putkjas-kel1ukjas, näärme- ja 1ihtkarvadega, võrkroodne, tema aluseļ suur kumerus; tipmed kolmnurkjad, pisut erisugused,
putkeosast tunduvaļt lühemad, vähem karvased. Kroon lühikese, tuppe
suletud putkeosaga, purpurne' heļedama alahuulega; keskmine hõlm suur,
nõgus, külgmised hõlmad teravad. Toļmukad kõverdunud, õiest tublisti
väljaulatuvad. Pähklikesed peaaegu kerajad, l,5-2 mm pikad, konarļikud.
oitseb juulist septembrini; viljad valmivad aļates juulist.
Kuivade kasvukohtade liik, Eestist on teda kahel korral (aastail 1904
ja l9l6) Võrus raudteelt kogunud H. Hiir. (20. joon.) Vastav herbaar_
materjal on TRU herbaariumis, kuid hiļisemaid leide ja konkreetseid
kirjanduse andmeid kobar-tarinõgese kohta ei ole. Kuigi liigi sporaadiļine
esinemine raudteetulnukana po1e võimatu, võib siiski kahelda, kas
H. Hiire kui asjaarmastaja-kollektsionääri etikettimine on õige.
Üldlevik. Nõukogude Liidus ainult Ulem_Dnestri vaļdkonnas. Põhiļi_
seks leviļaks on Vahemeremaad ja Kesk-Euroopa, harva esineb atlantilises
Euroopas. Kasvab kuivadel karjamaaservadel, põldudel, viinamägedel,
kivistes paikades (eriti lubjakividel), raudteetammideļ, prahipaikadel jm.,
sageli tuļnukana.
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22. joon.' Lõhnatu ta,rinõgese (Teucrīum chamaedrgs) hävrnuo leiukoht Eestįs.

2. sektsioon Chamaedrgs Schreb. Verticilļ. gen. 19. |774; Benth. Lab.
gen. et spec. 662. lB32-l836.
Poolpõõsad 2-6-õieliste ebamännastega,
mis on koondunud hõredaks, -harvemini tiihedamaks kobarjaks õisikuks;
õietupp putkjas, a1us,el viltune ja kergelt kühmjas, süstjate võį ļ<olmnurkjate, peaaegu ühetaoļiste tipmetega.
* 3. Lõhnatu tarinõges
Teucrįum chamaedrgs t L. Sp' Pļ. 565.
- et
s. str.; Benth. Lab. gen.
spec.680. 1832-1836,p.p.; Led. Fl.
Iloss. 3 (l\ :4aa. 1847-1849, p. p.; 'Wied. et '\A/eb. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 321. 1852, in textui Gams in Hegi, lllustr. Fl. Mitt.Eur. 5 Ģ):2527' |927; Juz. in Fļ. URSS 20:55. 1954; Bumb. in Latv.
fl. 4 : l27. 1959.
Įy6porullN o6uķlloņegrrliü. (2l. joon.).
- aroomiga
Meeldiva
poolpõõsas. Varred püstised või alusel tõush
lihtsad
vad,
või harunenud, ümberringi kaetud pelrmete karvadega, kahvaturoheļised või punakad, 15-25 cm kõrged. Lehed umbes 2 cm pikad
ja l cm laiad, munajad või elliptilised, kiiljast alusest pikkamööda rootsuks ahenevad, servas täkiĮissopilised, karvased, pea1t tumedamad, alt
heledamad. Kõrglehed väiksemaks ja lihtsamaks muutuvad, kuid üldiseļt
varrelehtede sarnased. Õisik 1ühike, koosneb 2-6_õielistest ebamännas1753,

l Antiikajast pärinev tairne nimi; kreekakeelsetest sõnadest chamaį- _ kääbus_,
madal-, maa_, ja drųs
taņrn; seega maatarnm, mada,l tamm (tam,melelresarnaste
|ehtede tõttu).

-
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test. OieO raolised, l0*12 mm pikad. Tupp kellukjas, aiusel veidi puhetrrnud, karvastunud, kolmnurkjate teritunud tipmetega, mis on putkeosast
lühemad. Kroon enamasti karmiinpunane, karvane; keskmine hõlm tavaļiselt ümar, pisut lainjas, külgmised hõlmad teravad, püstised, tolmukad
ja emakasuuį ulatuvad õiest kaugele välja. Pähkiikesed munajad, l,5pikad, siledad või vaevalt märgatavalt kurruļised, pruunid.
b
^^
Õitseb juulis, augustis.
Vanematel kirjanduslikel andmetel (Luce, 1823) on lõhnatut tarinõgest leitud Saaremaalt. Et tõendusmaterja1 ja hilisemad leiud sealt
puuriuvad, on andmeid peetud ekslikeks. Käesolevast sajandist (l915. a.)
leidub TRU herbaariumis H. Hiire allkirjaga herbaarļeht, miļle järgi on
taime kogutud Antsla juurest raudteelt. (22. joon.) Meie lähimatest naa'
beraļadest esin'eb ļõhnatu tarinõges Läti NSV-s ĶokInese ümbruses, kus
ta on tõenäoļiseļt natura1iseerunud.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunapoolsematel aladel ja
kohati Kaukaasias. Kesk-EuroopaS, Vahemeremaades, Baļkanil ja Väike_
Aas'ias, atļantilises Euroopas kohati ainuįt naturaļiseerunult. Kasvab steppides ja kuivadeļ nõlvadel, valgusrikastes metsades ja põõsastikes, kivis1es ja ka1justes paikades, põl1uservadel, müüride ääres jm.
Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse mõnikord aia-iļutaimena. Eeterlike
õJide, mõru- ja parkainete sisaļduse tõttu on kasutatud ravimtaimena.

jugoideae a1amsugukonda (Rosmarineae triibusesse) kuuļub ka
Vahemeremaadest pärirn,ev iidne kultuurtaim ro Sil-la riin - Rosmarįnus
officinaĮis L., aromaatne, varakevadest aļates õitsev, tihedasti harunenud
igihaljas põõsake. Lehed ļineaalsed, aļlakäändunud Servaga, alt valge_
viltjad; nende l<aenlas on lehistunud lühivõrsed. Violetjassinakad või
valkjad kahehuuļel sed õied on 5-lO-õieļiste ebakobaratena võrsete tip'
pudes. Rosmariini lehtedest ja õitsevatesi võrsetest saadakse eeterlikku
įosmariiniõļi, milļe 'peamiseks koostisosaks on pineen. Seda õli kasuta_
takse parfümeeriatööStuSeS, koSmeetikas ja meditsiinis, kuivatatud lehįi
ja õisi aga maitseainena likööri- ja toiduainetetööstuses. Rosmariini kasvatatakse ka ilutaimena. Kultuurtaimena on ta laiaļdaseļt levinud Inglismaal, Prantsusmaal, Itaaļias jm.; Ķesk-Euroopas kohati metsistunud.
NSV Liidus kultiveeritakse teda Krimmis ja Taga-Kaukaasias, harvemini
A

Kesk-Aasias.

2. alamsuguļ<ond Scuteįlarioįdeae (Benth.) Briq. in Engl. et Prantl,
Pįlanzenfam. 4 (3a) :207,224. 1897. _ Trib. Scutelļarįneae Benth' Lab.
gen. et spec. LI, 1832-1836. -_ Emakakael täiesti günobaasiline. Pähkūkesed bāsaalse (harvemini basaal-dorsaalse) kinnitumisviisiga ja väikese kinnitumispinnaga. Vi1jakate kuiv. Seemned transversaalsed või
subtransversaalsed. Idujuur kõverdunud, ļiibub üheļe iduļehele. oietupp
kahehuu1eline, mõlemad huu1ed terveservalised. I(roon kahehuuleline,
ülemine huul kiiverjas. Tolmukaid 4, tõusevad ülemise huuļe alla, eesmised pikemad kui tagumised.
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3.

perekond tihashein
- Scutellarįat L
L. Sp, Pl. 598. 1753.

Mitmeaastased, väga lrarva ülteaastased rohttaimed, poolpõõsad, harva
väikesed põõsad, enamasti ilma lõlrnata; lihtkarvade seas mõnikord ka
näärmekarvu. Lehed vaŠtakud, su1groodsed, enamasti rootsulised, val_
davalt munajad kuni lineaalsed, terve r,õi täkilise Servaga. Õied üksikult,

difereptseerumata või enam_vähem diferentseerunud kandelehtede kaen_
las, teisel juhul koondunud kobarjateks või tähkjateks õisikuteks. Kandeiehekesed puuduvad. Õietupp kellukjas, dorsiventraalseļt ļamendunud,
kahehuuleline, terveservaliste, laialt ümardunud huultega, viljumisajaks
.suļetud, valmi,misel harili,kuļrt kaherks ebavõ,rdseļ<S oSāiks .nagu poolmeiks
Iagunev, miļlest aļumine püsib ja ülemine ära langeb; mõnikord nad ei
lange ära või langevad mõlemad koos. Tupe üļemiseļ osal on harilikult
soomusjas, ümardunud, enamasti nõgus 1ise (kurd), nn. kilp (scutelĮum),
'mis on niisama suur või Suurem l<ui ülejäänud osa üļemisest poolmest;
tunduvalt harvemini on ta teistsuguse kujuga või pole üldse arenenud.
Õiekroon enanr-r,ähem pika, tupest nrõnevõrra väljaulatuva, väljapoole
kõverdunud, üles1roole rrõhkjalt ļaienenud putkega ja kahehuulelise servisega; ü1emine lruul iilespoole suunatud, püstine, tugevalt kumer, kii_
verjas, terves,e'rvaĮine või sämpunud, tr<ülgmised ļrõļmad vabad või kesl<nrise hõlmaga, väga harva alumise huulega koļ<ku kasvanud; alumine
huul lai, lame, ülemisest ļühe.m või pikenr. Tolmu'kad, arvult 4, didünaamsed, tõusvad, paarikaupa 1igistikku, ripsmeliste tolmukapeadega; eesmised tolmukad tagumistest pikemad, ü'he tolrnukoti areļneil:natuse tõttu
enam-vähem ühepesalised, tagumisecl ka1re enam_vä1rem laiuva tolmukotiga. Diskus veninud samba- või keeglitaoliseks püstiseks või kõverdunud günofooril<s, millel paiknevad 4 osavi1ja (pähklilrest) ja kahe_
lõhene emakakaeļ. Pähklikesed lapikkerajad või -munajad, enamasti vao_
ļised, vahel karvased, harvemini siledad; idujuur kõverdunud.
Valdav osa huulõielisi sisaļdab eeterļikke õlisid, Scuteįįarįa liigid aga
'on selles suhtes erandiks. Enamik nendest on nälrtavasti värvitaimed,
kuid suhteliselt väheseid 1iike on sel1istena katsetatud ja hinnatud. Pal_
jud tihasheinad on dekoratiivsed, kuid Nõukogude Liidus on neist aiandusļ<ultuuri võetud airiult väike arv. Ravimtaimena kasutatavaist liikidest

on tähtsaim baikali tiįrasfrrein

ScuteĮĮarįa baįcaįensįs Georgi

(.9.

trtacrantha Fisch. ex Reichenb.), mis on ļevinud lda-Siberis, Kaug-Idas,
Mongoolias' Hiinas, Jaapanis. Seaļses rahvameditsiinis on teda tarvi_
tatud peamiseļt südamehaiguste, aga ka mitnresuguste muude tõbede
ravimisel. Ķaasaegses meditsiinis on baikali tilrasheina risoomist ja
juurtest valmistatud tinktuur kasutatav rahustava ja vererõhku alandava
vahendina südame_ ja vereringehäirete prrhul.
Tihasheinu tuntakse praegu üle 200 liigi. Nad on levįnud mõlema

t Ladinakeelsest sõnast scuteĮĮum
.enamikul selle perekonna liikidel.

-* kilp;

õiettlpe üĮemise osa lįseme kuju jārgi
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poolkera paraS_ ja troopilises vöötmes (Lõüna-Aafrikas peaaegu puuduvad). NSV Liidus on konstateeritud ligemale poolteistsada liiki neljast
aĮa'mper,eko,nna,st. Ee,s,tis J<asva,b neist 1oodusļiĮ<ult ainu1t karks ļiiki, mis
mõlemad kuuluvad alamperekonna Scuteļtaria (Euscutel.įarįa Briq.) sektsiooni ScutelLarįa (GaĮerĮcuĮarįa A. Hamilt.). Ilutaimedena on Eestis
mõningal määral tuntud peamiselt 4 liiki. Möödunud sajandil on introsüstjate tervedutseeritud baika1i tihasl-rein (S. baicaĮensis)
ja
pikkuse
2-2,5
sinise
cm
servaļiste lehtedega, karvase õietupega
ja
Taga-Kaukaasia endeem ida-tihaskrooniga sügisel õitsev püsik,
munajate, sügavalt täkiļiste või hambuliste
h e i n (S. orientalis L.)
lehtedega, kilejate kõrglehtedega, näärmekarvase õietupega ja kuni 3 cm
pikkuse kolļase krooniga sügiseni õitsev poolpõõsas. Käesoleva sajandi
kahekümnendatel aastatel introdutseeriti Kesk-Eurņopa mägi1iik a l p i
tihashein (S. aĮpina L.) - munajate tömbitäkiliste karvaste lehtedega, ki1ejate, viljumisajaks varisevate kõrglehtedega, näärmekarvase
õietupega ja kuni 3 cm pikkuste sinakasvioletjate õiiega suveļ õitsev
madaļ püsik või poolpõõsas, ning Euroopa ja Kaukaasia ļehtmetsade liik
ltõr g e tih a shein (S. aļtįssįma L.) suurte rtunajate jämedatäkiliste
lehtedega, terveservaļiste kõrglehtedega' pikkade näärmekarvadega kae1ud õietupega ja umbes l,5 cm pikkuse violetja ning sinaka krooniga,
suvel ja sügisel õitsev püsik.
Perekonna tüüpliik on ScuteĮįaria gaĮericuįata L'

l.

Lehtede alumised ha,mbakesed on tugevasti arenenud, nii et ļehed
(välremalt mõned neist) on Suuremal või vähemal määral odajad"
Õied kandelehtedest pikemad, tuped näärmekarvased
2. odalehine tihashein _ Scuteįlaria hastifoįįa L,
Lehecl ei ole odajad. oied kandeiehįedest enamasti lühemad, tuped
ei ole näärmekarvased
l. }Iarilik tihashein _ Scutellaria galericuĮata L.

l. rida GaĮerįculatüe. - Eu-gaĮericuĮatae Juz' in Not. syst. Bot. Inst.
į4 : 359. l95l et in Fļ' URSS 20 : 90. 1954.
- oied keskmise suurusega,
harilikuit 1igi l,5, mõnikord kuni 2 cm pikad. Risoom peenike. Lehed
enamasti võrdlemisi madalalt täkiļishambulised, ļaba alus pole nooljas;
lehtecįe alumine pind ei o1e auguĮiselt punkteeritud.
Harilik tihaslrein _ ScuteįįarĮa galerĮcuļataI L. Sp. Pl. 599. 1753;
Benth. Lab. gen. et spec. 437. 1B32--l836; Led. Fļ. Ross. 3 (l):39B.
1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 31'ļ.
lB52; Schmalh. l,r. Cp. u IOxcr. Pocc. 2:327.1897; Gams in Hegi, Illustr.
Pl. Mitt.-Eur. 5 (4) :25|a. |927; Juz. in Fļ. URSS 20 : 90. 1954; Bumb.
in Latv. fļ. 4:l28. 1959. - LUnel'tuliķ o6ttxgoņegrinlft. (23. joon.)
4. Taim peene rocmava harunenud risoomiga. Varred l0-70
(75\ cm kõrged, tõusvad või püsiised, aluseļ sageli juurduvad, lihtsad

l.

I
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gaĮericuĮata (lad. k.)

-.,'äikese 'kiivriga,

väi'kcse ianuga; õie kuju järgi.

a

b

c

!3. joon. Ilariļik tįhashein (ScuteĮĮaria gaĮericuĮata): a
taim, b _
- lihtsa varrega
harunenud varrega viljuv taim, c
õis. (a ja b
orig.)

-

-

r.õi harunenud (mõnikord tugevasti), sageli lehtedest lühemate

sõlme_

vahedega, kaetud, peamiselt kantidel, lühikeste allasuunatud karvadega.
Lehed l,7-7,5 cm pikad ja 0,4-2 (2,6) cm laiad, piklikmunajad või
munajassüstjad, kõige alumised keeljad, alusel tõmpunud või südajad,
pikkamööda ülespoole ahenevad, tipul tömpjad või tömbid, r,õrdlemisi
madalalt täkilised, harva saagjastäkilised, kuni B vāga lameda, sageli
ebaselge täkkega kummalgi küljel, pealmiselt pin,nalt hajusalt karvased
või paljad, tumerohelised, alt mõnikord kogu pinnaļ võrdļemisi hõredalt
kaetud lü,hįkeste karvadega; sageli on lehed karvastunud ainult servadeĮ
ja roodudel, valiel aga peaaegu paljad, harilikult mitte punkteeritud,
kahvaturohelised, sageli lilla varjundiga (samuti nagu varred), lühikesteĮ
laiadel rootsudel, mis on karvastunud samuti nagu varred. Õied asetsevad ühekaupa l-2 mm pikkustel raagudel keskmiste või üļemiste lehtede
kaenlas, on l<äändunud üh'te külge ja moodus'tavad hõredavõitu õisiku.
Tupp 3_4 mm, viljumisajal kuni 5 mm pikk, õieraoga enam_vähem ühepikkune, paljas kuni tihedalt karvane (ilma näärmekarvadeta), hariĮikult
värvunud. Kroon l,5-1,8 cm pikk, violetjassinine, väljast näärmeļinekarvane; üļemine huul niisama pikk või veidi lühem kui ümarneerjas,
kergelt sämpunud alumine huul. Pähklikesed l_l,5 mm läbimõõdus,
nurgelis-munajad, helepruunid, peenekühmulised.
Õiįseb juunist augustini, harva septembrini; viljad valmivad alates
juulist.
Niisketel niitudel, puisniitudel ja niisketes metsades, veekogude kaĮlas-

tel. Harilik.
Üldlevįk. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis ja
Kesļ<-Aasias. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahe_
meremaades (hajusalt), Balkani poolsaare põhjaosas, Mongoolias, Hiinas,
Jaapanis, Põhja-Ameerikas. Kasvab lammi- ja soistel niitudeļ, soodes ja
soostunud metsades, jõgede, ojade, järvede ja kraavide niisketel kallastel; mägedes võib esineda kuni 1200 m kõrgusel.
Majandtlslik tähtsus. VaremateĮ aegadel peeti ravimtaimeks ja kasutati peamiselt malaaria vastu (Herba Tertianariae). Rahvameditsiinis
kasutatakse verejooksude puhul. Värvitaim.
Tugevasti varieeruv liik, millel muutub peamiselt karvastuse
ja 1aad' Eraldaįud varieteetidest o'n Eestis leitud järgmisi:

tihedus

lehed enam_vähem
var. gaĮericulata fvar. auĮgaris (Benth.) Gams]
ja
sagedam
vorm;
kõige
roodudel karvased;
paljad või ainult servadel
pikad
valged
var. hįrsuta Saut.
- õietupe karvastuses domineerivad
lülilised karvad; väga harva (kogutud näit. Põlva rajoonist);
:uar. pubescens (Benth.) Gams (u. pubescens Benth.) * varred, lehtede alumine pind, õietrrpp ja _kroon võrdlemisi tihedalt udekarvased;
esineb paiguti.
Väga harva võib leida hübriidi s. gaĮerĮcuĮata L'x S. hasti|oĮia L.,
mis on vahepealsete tunnustega (kogutud Haapsalu rajoo,rrist Liivi jõe
äärest) '
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2. rida HastifoĮiae Juz. in F'l' URSS
20:97. 1954.
reaga Galerįcu- Sarnaneb
Įatae, kuid ļeheļabad
ļaia alusega ja nende
kõige alunrised ļrambad erakordseļt tuge_
vasti arenenud, nriile tõttu lehed on

rnaļ või vähemal määral odajad;
ülemine oSa on terveservaļine.

Suure_

ļehtede

2. Odalehine tihashein
has- ScutelĮarįa
tifoĮtaI L. Sp. Pl. 599. 1753;
Benth. Lab.
-gen. et Spec. 437. lB32__l836; Led. Fļ.
Ross. 3 (l) :399. lB47-t849; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 315. 1852; Schmalh. e",i. Cp. rr IOxH.
Pocc. 2 :328. 1897; Gams in Hegi, Iliustr.
Fl. Mitt.-Eur. 5 (4) :25t1. t92T; Juz. in Fl.
URSS 20:97. 1954; Bumb. in Latv. ft.
4:

l29. i959.

(24. joon.)

IlĮ.leuguķ KolķelHn:ųķtii.

4. Taimed väga

peenikese roomava
risoomiga, mis annab Įühikesi võsundeid.

Varred 7-45 (60) cm l<õrged,

tõusvad,

Įihtsad, harvemini lrarunenud, peaaegu paljad või lüliikeste hõredate l<arvadega üļeni
või peamiseit kanlideļ' I-ehed l0-20 (35)
rnm pikad, 3-22 mnr laiad, tömpunud alusega, piklikmunajad või munajassüstjad, kõige
alumised kolmnurkjas-riunajad ja keeljad;

b

keskmised, harilikult ka alumised lehed
.alusel odajad, vahel kuni 3 tömbi hambakesega hõlmacle1, muuS oSaS terveservaļised, tipul tömpjad, pealmiselt pinnalt
paljad või hajusalt peenekarvased, alumisel
pinnal ainult servadeļt ja mõnikord roodu_
.delt väga madalalt l<arvased; alumine pind
võrdļemisi sageli lillakas (samuti nagu vars)
-rootsud 2-.7 mm pikad. oied lühikeses koba_
.ras (ebatähas), kahekaupa ü1emiste varrelehtede kaenlas, miilest nad on pikemad,
lühikestel, madalalt näärmeį<arvastel raagu,deļ, mis on kaldunud ü,hte külge. Tupp 34 mm pikk, õieraost veidi pikem, enamasti
tiheda1t näärmekarvane, hari1ikult violetjas.
Ķroon 16-22 mm pil<k, helesinaļtas-violetjas,

C

;

I

hastifoĮia (lad. k.)

.5 Eesti NSV

f

loora

_

odalehine, sõnadest hasta

24. joon. odaiehįne tįhashein
(ScuteĮĮaria hastifoĮia)i a _
õitsev taim (orig.), ā * õįej

kroon,

-

oda, foĮium

c-

-

õietrIpp.

ļeht.
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25. joon. oda,lehise tihasheina (Scu.teĮlaria hastifoĮia) ļeiukohad Eestis. (I(" Eichwaįdį

järgi'

täiendustega.)

rläljast näärmeline-udekarvane; ülemise huule külgmised hõImad ümardunud, keskmisest mõnevõrra lühemad, aļumine ümardunud-neerjas,
tõmpunud või vaevalt sämpunud. Pähklikesed l_l,5 mm ļäbimõõdus,
näsajalt kühmulised.
Õitseb juunist septembri alguseni; viljad valmivad alates juulist.
Mererannikutel, eriti Lääne-Eestis; harva Suuremate jõgede kaļlastel,
(25. joon') Meie leiuko,had asuvad selle pontilise liigi areaali põhjaosasÜldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Ees-Kaukaasias, LääneSiberis obi valdkonnas. Skandinaaviamaade lõunaosas (puudub Taanis
ja Norras), kohati Kesk- ja atļantilises Euroopas (lnglismaal vaid tulnu_
katta ühes leiukohas), Balka,nil ja Väike-Aasias. Levinud peamiselt jõeorgudes.

Võrdļemisi ligidane eelkäsitletud alamsugukonnaļe on alamsugukond
LaaanduĮoįdeae, kuhu kuulub ainuļt üks paarikümneliigiline, peamiselt
Laugndula L. Seļlest on eriti hästi
Vahernereinaades esinev perekond
tuntud ammune kultuurtaim tähkjas lavendel - L. angustifoĮīa'
Miļl. (į. spica L. p. p., į. officĮnaĮīs Chaix, L. aera DC.) ' See kuni l/r m
kõrgune poolpõõsas on ,tavaliselt tugevasii ha.runenud, kitsaste (8 korda,
laiusest pikemad) rullunud-servaliste lehtedega, miļlest a1umised otl
mõlemalt pinnalt valgeviltjad, üļemised hallikasroheļised; kõrglehed on
munajad, ohteļised, pruunikad või violetjad. oied umbes l cm pikkused,
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kahehuuļelised, violetsed. Õitseb meil juulis ja augustis. Liik on kodu_
maine Vahemeremaade valdkon,na lääneosas' kuid kasvatatakse ja metsistub ka Kesk-Euroopas. NSV Liidus kultiveeritakse tähkjat lavendliį
eeterlikku õli andva taimona Krimmis,.Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Põhja_
poolsematel aladel on ta tuntud eeskātt ilutaimena, mida kuivatatuļt ort
kasuįatud pesu 1õhnastamiserks. TööstuslikuIt tarvitatakse lavendļiõli
(oĮeum Lauanduįae) kosmeetikatarvete vaļmistamiseks. Et lavendliõlil
on ka antiseptilisi omadusi, sobib ta farmaatsias mitmesuguste välis_
pidiste preparaatide lõhna parandamiseks. Droogina (FĮores LauanduĮae), eriti rahvameditsiinis, kasutatakse peamiselt lavendli õisi.
Teine kultiveeritav liik, mida kasvatatakse ka meiļ (õitseb varem),
laiaļehine 1avende|
tatifotta (L. fil.) Med. (L. spica L.
- L'L.Īil')
p. p., į. spica L' var. Įattfolia
on vähem populaarne. Tema peamisteks eristamistunnusteks on laiemad (4-6 korda laiusest pikemad)
lehed, mis on kõik hõbehalli karvastusega' ja lineaalsed kõrg1ehed. Laialelrisest lavendļist saadav õ|i (oĮeum Spicae) on madalama-kvaliteediga
ning 1eiab rakendamist peamiselt veterinaarias ja mõnesuguseks tel-rni_
liseks otstarbeks.
Kuļtuuris esinevad enamasti mõlema liigi ja tähkja ļavendli mitmesuguste vormide hübriidid.

3. alamsugukond Stachgoįdeae Briq. i,n Engl. et Prant,l, Pfļanzenfam.
(3a) :207' 229. lB97.
günobaasiline. Pähklikesed
- Emakakael täiesti
basaalse (harvemini basaal-do,rsaalse)
kinnitumisviisiga ja väikese kin_
nitumispinnaga. Viliakate kuiv. Seemned püstised. Idujuur sirge, lühike,
ülemine. oie,tupp mitmesuguse kujuga. Ķroon kahehuuleline, harvemini
peaaegu korrapärane. Toļmukaid 4 (,harva 2), asetsevad paralleelselt,
on tõusvad. ļaiuvad või ettepoole suunatud.

a

l. triibus Marrubįeae Endl. Gen. pl.62?.l838; Briq. in Engl. et Prantl,
Pflanzenfam' 4 {3a):207, 229. 1897.
Õietupp putkjas või kellukjas,
eenduvate roodudega, 5-10 tipmega.- Kroon harilikult tuppe suletuc
putl<eosaga. Toļmukaid 4 (harva on neist normaalseļt arenenud ainult 2),
eesmised pikemad. Toļmukad ja emakakaei suletud krooni putkesse.

4.

perekond penimünt _ Marrubįunl| L
L. Sp. Pl. 582. 1753.

Mitmeaastased, väga harva üheaastased, enarnasti valgeviltjalt karvased taimed; karvastus koosneb tähtkarvadest, põõsasjatest ja paljurakulistest karvadest' Lehed munajad kuni süstjad, tākiļise või saagja
serVaga, tugevasti eenduvate roodude tõttu kortsuļised. Õisįk koosneb
väikestest õitest, mis on koondunutl enamasti tihedateks kaenlasisesteks

ļ įlitmete selle perekonna, aga ka mõnede teiste huu.lõieiiste nimi ladina autoritel'
Ta nagu tuletuks heebrea sõnadest Inar
ja rob
- kibe
- pa|ju tulev, niisiis <väga kibe>.
K. Linnė tuļetas selļe nime linnanimest
Maria-Urbs (Fucini jārve ääres Latiumis).
5.
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ebamännasteks naaskeljate või harjasjate karvaste kandelehtedega, Õię_
tupp putkjas' 5-l0 rooga ja 5-l0 tipmega; tipmed ühetaolised või vahepealsed' (kornmissuraalsed) lühemad, püstised või kooldunud ja alla
kõverdunud, Kroon kahehuuleline, tupest 1ühema, harva sellest välja_
ulatuva putkega; ülemine huul püstine' peaaegu lame, kitsas, sämpunud
või kahehõlmaline, alumine eemalehoiduv, kolmehõļmaline, ļaiema, vahel
sämpunud keslrnrise hõlmaga ja piklike külgmiste hõlmadega. Tolmukad, arvult 4, sulgunud krooni putkesse' tagumised eesmistest lühemad;
toļmukotid laiuvad, tipul ühinevad ja ühise praoga avanevad. Emaka_
kaela hõlmad (harukesed) lühikesed, tömbid. Pähklikesed koimekandilis_
munajad või piklikud, tipul ümardunud'
Perekond sisaldab ligi 40 liiki, mis esinevad Euroopas, Põhja-Aafrikas, Aasias (peale troopilise ala); NSV Liidus kasvab l6 liiki. Eesti NSV-s
on kunagi tulnukana esinenud l liik; paar liiki on möödunud sajandil
introdutseeriiud ilutaimedena.
Perekonna kõik liigid on parkaine- ja värvitaimed (rauasooladega
annavad musįa värvi). Mõned liigid on mee- või ravimtai'med (näit.
M. uuĮgare L.).
Perekonna tüüpliik on Marrubium uulgare L.

* l. Ürt-penimünt Marrubįum uuĮgare\ L. Sp. Pl. 583. 1753;
Benth. Latr. gen. et spec. 591. 1832-1836; Led. Fl. Ross. 3 (l): a06.

tB47-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-' Liv- u. Curl. 323.
lB52; Schmalh. Q.n. Cp. u Įoxri. Pooc.2:33|. lB97; Gams in Hegi, Iļļustr.
Fl. Mitt.-Eur.5 (4) :2394. į927; Knorr. in Fl. URSS 20:235. L954- M' album Gil' Fl' Lithuan' 2 : 87 ' L7B1' IIIau4pa o6nxgoseHHas'
(26. joon.)

4. Taimed 2a-45 cm kõrged, valkjasvilĮased. Varred ļihtsad või
harunenud, kaetud pikkade lidus karvadega. Alumised lehed ja varrelehed ümarmunajad kuni nrunajad', 2-4,5 cm pikad ja l,5-4,5 cm laiad,
jämedalt täkilishambuļised (tipmised samasugused, kuid väiksemad),
pealmiselt pinnalt rohelised, sageli kortsulised, hajusalt kaetud pikkade
karvadega, aļt halļikad, kaetud pikkade karvadega, eenduvate roodudega,
suhteliselt pikkadel īootsudel. Õied ebamännastes, miļlest alumised on
üksteisest eemal, ülemised ligistikku. Õite kandelehed naaskeljad, kõver_
dunud, tihedalt kaetud pikkade karvadega, tupe putkest lühemad või sellega ühepikkused. Tupp l0 laialihoiduva naaskelja tipmega, mis on tipul
honksjalt kõverdunud (viis neist pikemad), putkest Įühemad; putk pika_
karvane. Kroon valge, tema ülemine huul alumisega ühepikkune või sellest veidi lühem, ülaļt kahelõhene; alumine huul laineerja keskmise hõlmaga ja väikeste külgmiste hõimadega. Pähklikesed piklik_elliptilised.
Õitseb juunist augustini.
Meil esinenud tulnuk-umbrohuna möödunud sajandil ia käesoleva
sajandi algul Saarenraal ja Võrus. (27. joon') Leide hilisemast ajast
pole teada.
I
6B

auĮgare (lad. k.)

*

harilįk, įavalįne.

a

įJ

b

26. joon. Ürt-penimünt (MarrubĮum ouĮgare): a _ õietupp, ä _ taim, c _ õis
pealtvaates.
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27. joon' Ürt-penimündī (Marrubium auįgare\ här,inud leiukohad Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa läänepoolsemates vaļdkondades, Kaukaasias, Kesk-Aasias. Kesk- ja ailantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Iraanis, Indo-Himaalajas, DžungaariaKašgaaria valdkonnas; tulnukana Skandinaaviamaades ja Põhja- ning
Lõuna-Ameerikas. Kasvab teede äāres, viljas, jäätmaadel, kuivadel karjamaaclel, prahipaikadel.
Majanduslik tähtsus. Tuntud ravimtaimena' omaļ ajal kasutati LāäneEuroopas hingamisteede krooniliste haiguste vastu (kusjuures penimünti
osteti kokku Venemaalt). Maapeaįsed osad sisaldavad krisialset mõruainet ja tundmata koosseisuga amorfseid mõruaineid. Hea meetaim.

5. perekond haavarohi _ Sįderįlls į L
L. Sp. Pl.

574. 1753.

Ūhe- või mitmeaastased rohttaimed või poolpõõsad, enamasti tugevaĮt
karvased või viltjad, terveservaliste või hambuliste lehtedega. Õied kuuekuni paljuõielistes ebamännastes, asetsevad 1ehekaenaldes või moodusįavad tähkja õisiku. Õietupp putkjas-kellukjas, 5-l0 rooga' viie püstise,
enamasti ogaja tipmega. Kroon enamasti helekollane, putkeosa tuppe

į

Kreekakeolsest sõnast sįderos _ raud. Antiikajal ja ka hiljem (16. saj.) nimetati
sel.įįselt taimi, mįllel arvati olevat ornadus parandada rnitmesuguste, peamiselt aga külm_

telvadega tekitatud haavu.
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suletud, servis kahehuuleline, ülemine huul püstine' peaaegu lame, terveservaline või sämpunult kahelõhene, alumine huul eemalehoiduv, kolmehõlmaline; keskmine hõļm külgm stest Suurem, sämpunud. Tolmukad,
.arvult 4, didünaamsed, ei ulatu krooni putkesi välja, tagumised väga
'!ūhikesed, lahknevaļt kahepesaĮiste tolmukottidega, eesmised tagumistest
pikemad, enamasti deformeerunud või redutseerunud tolmukottidega.
Emakakael samuti krooni putkeossa suletud, kaheļõhene' Pähklikesed
.mu,najad, siledad.
Vahemer,emaades,t päirinev liigirolrke perekond; NSV Liidus o,n esin.datud nõrgalt (kõige rikkaļikumalt Krirnmis)
- 12 liigiga, millest üks
on sattunud ka Eesti NSV-sse.
Perekonna tüüpliik on Siderįtįs hgssopifoįį.a L., mis esineb Hispaania ja Prantsusmaa mäestikes.

*1. Mägi-lraavarohi - Sįderįtįs montanaI L. Sp. Pl. 575. |753;
Benth. Lab. gen' et spec. 583. 1832-1836, p. p.; Led. Fļ. Ross. 3 (1) :40l,
tB47-1B49, p. p'; Schmalh. on. Cp. n loxg. Pocc. 2:33. lB97, saļtem
pro max. parte; Gams in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (4) :2404. 1927,
p.p.; Juz' in Fļ. URSS 20:268. 1954; Laasimer in Eesti taim. määr.498.
1966, in textu.
ropHafl. (2B. joon')
- Xe.[esnllųa
o. Juur kõver
või looklev. Vars 10-50 cm kõrge, püstine või aluseĮ
tõusev, lįhtne või kesļ<mises oSaS mõnevõrra harunenud, eemalehoiduvalt
viltjas-hatune, l-3 cm pikkuste sõlmevahedega. Lehed l-3 cm pikad,
o'25-l cm ļaiad, mõlajad või elliptilised, lühirootsulised, ülemised pea_
.aegu rootsutud, kummalgi küljel l-3 (5) pikirooga, mis ļähevad üle
ogakesega lõppevaks hamba,ks, muus oSaS terveservalised, mõlemalt pin_
nalt tuhmro,helised, kaetrrd pikkade, enamasti hõredavõiįu eemalehoiduvate ļ<arvadega. Õied lühiraolised, asetsevad väga arvukates, enamasti
6-õielistes männastes, mis on koondunud keskmise tihedusega pikkadeks
ļ<atkestunud ebatähkadoks. Kõrglehed ei erine varrelehtedest või erinevad
neist vähe, on enamasti õitest pikemad [varre tipul puudub kimp Suurenenud, erekol1aseid õiteta tipmisi kõrglehti, nagu on lähedasel liigil
S. comosa (Roc'hel) Stank. (5. montana 1,. comosa Rochel) l. Oieiupp
eenduvate roodudega, viljumisajaks veidi suurenev, B-ll mm pikk, pea.aegu rulja või kitsaskellukja putkega, selle ülemises osas r,ngvaoga;
tipmed munajad, ogajalt ohtelised, hatused, mõnevõrra laiuvad või püstiselt eemalehoiduvad (kuid mitte kõverdunud); kolm tipet on ühinenud
ūlemiseks huuleks, mis on putkeosaga ühepikkune. Kroon tupest lühem,
helekoļlane, servise osas punakaSpruun' kuivarnisel tu'menev; putkeosa
ligi 3 mm pikk, ,huuled l-1,5 mm pikad. Tolmukad ligi 1,5 mm pikad,
mõnevõrra karvased. Pähklikesed l,5 mm pikad, kolmekandilised, hallikaspruunid,
Oitseb juulist septernbrini.
Eestist on mägi-haavarohtu esmakordselt kogunud G. Vilbaste l934. a.
I

uontąna (lad. k.)

-

mäe-' mägi-.

7l

\wr,

2

c

28. joon. Mägi_haavarohi (SideritĮs montana):
taim,

b _ avatud

õiekroon,

c _ avatud

a _

tupp.

ĻIaapsalu lähedalt raudteelt, kuid määranud ebaõigesti, mistõttu selle
liigi leidumisest meiļ polnud tkaua aega midagi tėada. Alles viimase
l0 aasta jooksul on botaanik A. Remmel ta juhusliku raudteetuļnukana
uuesti avastanud. (29. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Laadoga-Ilmeni valdkonnas (haruldase.
raudteetulnukana) ja Euroopa_osa lõunapooļsemates valdkondades, Kau_
kaasias, Kesk-Aasias Kopetdagi ümbruses. Kesk-Euroopas (peamiselt
kodunenud tulnukana), Vahemeiemaades, Balkariil, Väike-Aasirš iu l.uunis. Kasvab kehvadeļ kuivadel niitudel, kaljustel kohtadel, jäätmaadel,
kivisel (sageli lubjakivisel) ja 'liivasel pinnasel.
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29. joon' Mägi-haavarohu (Sideritis montana) leiukohad Eestįs.

Majanduslik tähtsus. Kathju,lik umb'rohi' Arvatakse oļevat hobustele

mürgine'

Nepeteae Benth. Lab. gen. et spec. Ll, 462. 1832-1836;
Rriq. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. a (3a) :207,233. 1897.
Õietupp
korrapäraselt viietipmeline kuni kahehuuleļine, hambuļiste- huultega.
Kioņn harilikult tupest väJjaulaiuva putkeosaga, selgelt kahehuuleļine,
võlvja ülemise huulega. Tolmukaid 4, tagumised on eesmistest pikemad,
tõusevad paralleelselt ülemise huule alla; tolmukapead munajad. Tolmu_
kad Ja emakakael ei ole krooni putkesse suįetud.

2. triibus

6.

perekond naistenõges
NepetaI L'
L. Sp. Pl. 570. 1753,-s. str.

Mitmesuguse haabitusega rohttaimed, enamasti püsikud, harvemini
üheaastased, väga harva pool-kääbuspõõsad. Lehed munajad kuni süstjad, rootsulised või rootsutud, tavaliselt täkilishambulised. Ulemised kõrg_
lehed enamasti iugevalt vähenenud, kandelehetaolised; kandelehed kitsad,
ei oļe harilikuĘt õietupest pikemad. oied poolmännastes, mis enamasti
moodustavad ebamännaseid; viimased on üksteisest eemal või koondunud

'

Mingi huulõielise nimi Pliniusel jt. antiikautoritel, praeguse Nepl linna

Nepet või Nepete) nimest ltaalias (Toskaanas).

(varem
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mitut lāadi įiitõisikuteks. Taimed enamasti m,õlemasuguiiste õitega, vahel
ainult emasõitega, mõlemasuguliste ja emasõitega või kahekojalised. Õie_
tupp lrarilikult l5 rooga' ruljas, putkjas või äraspidikoo,niline, harva keļ_
lukjas (vi1jumisajal sageli Įaienenud, munajas), kooldunud või sirge,
viie tipmega, millest tagumised on sageli veidi pikemad kui eesmised.
Kroon väike või keskmise Suurusega; putkel ei ole sees karvaringi, kuid
mõnikord on neeļu servadel harjasjatest karvadest ääris; putk on võrd_
lemisi pikk, harilikulį ļaieneb ülespoo1e; ü1emine huul püstine või mõne_
võrra ettepoole kooldunud, sageli nõgus, kahelõhene, l<ahejagune võį
sämpunud; alumine huul üļemisest suure,m, kolme,hõlrnaline; tema kes,k_
mine hõ1nr külgmistest palju suurem. Tolmukad paral1eelsed, ulatuvad
krooni ülemise huule aila, tagumised sellega enam_vähem ühepikkused,
eesmised tagu,mistest mõrrevõr,ra (harva palju) lühemad' kõik iertiilsed;
emasõitel on to'lmukad muutunud staminoodidel<s, mis peituvad krooni
putke laienenud osas. Emakakael kahehõļmaline, mitte täiesti arenenud
hõlmadega. Pähkļikesed äraspidimunajad või e1lipsoidsed, harva munajad, sileda, teraļise või köbrulise pinnaga.
Perekond Nepeta sisaldab ligi 250 iiiki, mis on levinud ainult vanas
Maailmas: Vaiksest ookeanist (Jaapan, Korea poolsaar, Primorje krai)
kuni Atlandi ookeanini (Hispaania, Maroko, Kanaari saared). Valdav
enami,k naistenõgese liike kasvab Vahemeremaade mägialadel, eelmägedest kuni alpiinse vööndini. NSV Liidus esineb 82 liiļii. Eesti NSV loodusļikus flooras naistenõgesed puuduvad. Uks li k esineb sporaadilise tulnukunrbrohuna, kaks liiki levivad paiguii kultuurist pärinevatena. Ilutaį_
mena kasvatatakse peamisolt hallikarvast, tõusvate vartega ja pika õitsemisperioodiga Mussini
naistenõgest - Nepeta Mussįnįį
Spreng.
Perekonna Nepeta liigid kuuiuvad eeterļikku õļi sisaldavate taimerle
hulka, kuigi ai,nult väheseid nendest on selle kasutatavuse suhtes uuritud.
Mõnede (näit. ff. podostachgs Benth.) eeterļik õli nähtavasti osutub väärtuslikuks. Erilist täheleparru väärivad Kesl<-Aasias kasvavad liigid, millest mõned on väga tugeva, piisiva ja enamasti meeļdiva lõhnaga. Mitmeid liike kasvatatakse ilutaimedena (1/. sįbirįca L., 1ū. grandifĮora
Marsch.-Bie,b., ly'. \Faassenfl Berg,m., N' Mussįnįi Spreng' jt'). Enanrik
liike on meetaimed.
Perekonna tüüpliik on Nepeta catarįa L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l'

oiekroon

7-9

mm pikk. Pähklikesed siledad
2. Harilik naistenõges

_

Nepeta catarįa L.

Õiekroon Sįįulem. Pähklikesed kühmulised (nähtav tugeva luubiga)

või siļedad
2. oied umbes 3 cm pikkused, sinised. Pähkļikesed

l.

74

Siberi naistenõges

-

2

siledad
Nepeta sibįrįca L.

Õied umbes l,5 cm pikkused, violetjassinised
3. Suureõieline naistenõges _ Nepeta grandifĮora Marsch.-Bieb.

l. sektsioon Macronepeta Benth. Lab. gen. et spec. 482. 1832-1896,
p. p. (quoad typ.); Pojark. in Fl. URSS 20:34l. l954.
- Kõrgekasvulised
püsikud. Kobarjad ļiitõisikud hõredad, mõnevõrra harunenud.
Poolsarikad
väheseõielised, raoļised. Õietupp putkjas, vi1tuse neeluga. Kroon suur
r'õi keskmise Suurusega (l,4-3,5 cm pikk), kitsa, tupest palju väljaulatuva putkega, järsult laienenud neeluga. Pähklikesed siledad.
* t. Siberi naistenõges
sįbįrįca' L. Sp. PĮ.572.l753, excl.
- Nepeta
syn. Buxb.; Pojark. in Fl. URSS
20:342. 1954.
N. macrantha Fisch.
- Fl.
.ex Benth. Lab. gen. et spec. 482. 1832-1836; Led.
Ross. B (l) :378.
|B47-lB49; Pareys Blumengärtn. 2:2BB. l932; Snarskis, Vadov. Liet.
.aug' 652' 1954. _ Dracocephaįum sįbįricum (L.) L. Syst. nat. ed. l0. ll04.
1759.

- KorosĮįltx cu6upcl<uit. (30. joon.)
4. Taimed rohelised. Juur pikk, puitunud. Vars 55-100

cm kõrge,
püstine, tömbilt neljakandiline, harvade mada1ate karvadega ja õisiku
alusel üksikute ko1ļaste näärmetega, enamasti 1ilrtne, üleni lehistunud.
Lehed munajassüstjad, harvemini süstjad, aįusel nõrgalt südajad või sir.ged, tipu poole pihkamööda teritunud, täkilissaagja kuni saagja Servaga,
pealmiselt pinnalt paljad, alumisel võrdlemisi tihedalt kollaseid näärme_
täppe; lelrelaba (4) 5-l0 cm pikk ja l,5-4,5 cm lai, aļumised lehed
1'5-2 cm pikkuse, ülemised lühema rootsuga. Alumised kõrglehed Sarna_
nevad varreļehtedega, kuid on neist väiksemad, ülemised on kandelehetaolised. ĮJksteisest eema1 asetsevad ebamännased (neid on ļrarilikult 6l0) moodustavad hõreda kobarja õisiku, mi11el on rohkesti kollaseid
näärmeid ja näsajaid karvu. Alumised ebamännased ļ<uni l,5 cm piĮ<kuse,
r]lemised lühema raoga. Õite kandelehed 1ineaalserl kuni naaskeljad, õieraod lühi,kesed. Tupp l0-ll mm pikk, ļilļaka varjundiga, tugevasti viltuse neeluga; tipmetest on 3 įįlennist laiemad ja lühemad, 2 alumist kitsamad ja pikemad, ķõik teritunud. Kr,oon 3 cm pikk, lillakassinine, tupest
tugevasti väljaulattrva peene putkeosaga, mis järsult avaraks neeluks
.laieneb; ülemine huul sämpunud, umbes B mm pikl<, alumine pikem,
suure neerja keskmise hõlmaga ja väiksemate munajate külgmiste hõlmadega. Pähklikesed hallikad, ellipsoidsed, ļ<eskmiselt 2 mm pikad ja üle
I mm laiad.
Oitseb juunist augustini; viljad valmivad alates augustist.
Esimesed herbaarmaterjaliga tõestatud 1eiud Eestist pärinevad l957.
aastast (botaanik L. Vlljasoo). Tõenäoliselt on see ļiik aga metsistunud
ilutaimena või ka tulnuļ<ana esinenud meii juba varem' Praegu on leiu_
kohti teada Paldiskist ja Tapalt ning selle ümbrusest. (3l. joon.)
Kuigi siberi naistenõges on vana i,lutaim ja praegu ted,a kasvatatakse
näiteks Räpinas aiandustehnikumis ning Tallinnas botaanikaaias, pole
lema varaserna kasvatamise kohta meil kindļaid andmeid.
r

sįbįrįca (lad. k.)

_

siberi, Si,berįst pär.inev

ļ5

30. joon. Sįberi naįstenõges ļNepeta siöiricc). orig.
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3l. joon. Siberi

naistenõgese (Nepeta sībirica) ļeiukohad Eestis

.i.

Üldlevik. NSV Liidus loodus,likult Siberis Altai ja Angaraa-Sajaani
valdkonnas ning Kesk-Aasias Džungaaria-Tarbagatai valdkonnas; tul_
nukana on teada Laadoga-llmeni valdkonnast ja vanadel andmetel
mujaltki Euroo,pa-osas. Vä1jaspool NSV Liitu kasvab looduslikult eespool nimetatud valdkondade naabruses: Džungaarias-I(ašgaarias ja
Mongoolias. Kasvab 500-1200 m kõrgusel mäestikujõgede ja -ojade kal_
lasteļ. stepistunud niitudel, jäätmaadel, nõlvadel, harvemini lehisemetsa_
des; harilik ka umhrohuna eļamute ümbruses' Euroopas kasvatatakse ilutaimena, mis ohtralt ja kaua õįtseb.
Majanduslik tähtsus. Maapealne osa sisaldab pisut eeterlikku õli,
mida võiks kasutada parfümeerias. Aia_iļutaim.

2'

sektsioon Nepeta.
Catarįa Benth. Lab. gen. et spec. 476. IBg2p. (quoad typ');-Pojark. in F'l. URSS 20:24B. 1954. -- Püsikud.
Liitõisikud kobarjad või peaaegu pöörisjad või tähkjad. Õied poolsarikates
või ebamännastes. Õietirpp õitsemisajal kitsasputkjas, viljumisajal laiem
(l<uni munajas), enam-vähem viltuse neeluga. Ķroon väike (7,5-10 mm
pikk) või keskmise Suurusega (10-22 mnr pikk), kuni putke laienenud
osani või kuni serviseni tuppe suletud; harvemini ulatub putke kitsas osa
tupest veidi välja' Pähklikesed siledad või enam või vähem selgelt kühmu:
lised.
1836, p.

77

d

b
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32. joon. Harilik naistenõges (Nepeta cataria)i Q' _ õitseva taime üļemine osa,
orig.)
õis pikiĮõikes. (a ja b
juveniilne taim, c _ õis, d

-

-

ä_

l. alamsgktsioon Nepeta' LeĮocarpae Pojark in Fl. URSS 20 : 348
et 520 (Adderrda 19)' 1954. - Pähklikesed siļedad Enamikus Sise-Aasia
liigid.
2. Harilik

naistenõges
Catarįa
'L.Sp.Pl.570. 1753; Benth- NepetaLed.
477.1832-1836;
Fl. Ross. S (l):374. 1847-1849;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 337. lB52; Schmalh.
Q",r. Cp. u IOx<s. Pocc.2:312. lBgT; Gaims in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 (a) :2369. 1927; Pojark. in Fl. URSS 20:349. 1954; Bumb. in Latv.
fl. 4 : 136. 1959.
Korosgļ.rķ ķorua.INi. (32. joon.)
4. Taimecl ļreledad, hallikasrohekad. Juur puitunud, haruline; risoom
pole välja kujunenud. Vars (l0) 30-100 cm kõrge, tugev, püstine või
aluseļ pisut tõusev, madala peh,me karvastusega, alumises osas sageli
punakasvioletne, lühikeste, lehistunud, fertiilsete lharudega. Lehed koļm_
nurkjas-munajad, südaja alusega, teravad, jämedait täkiļised kuni saagjad, mõlemalt pinnalt lühikarvased, alt palju tihedamaļt ja seepärast hal_
ļiļ<ad, pealt mõnikord hiljem peaaegu paljad; varreļehed 2-B cm pikad
ja l,5-4,5 (6,5) cm laiad, kõik rootsulised; rootsud karvased, 0,5-5 cm
pikad, üiemistel ļehtedel labaga võrreldes suhteĮiseļt lühemad. Aįnuļt
kõige alumised (l või 2 paari) kõrglehed on'varreļehtede sarnased, järgmised on palju väiksemad, terveservalised, süstjad. Õied tihedates lii,tu_
nud poolsarikates, koondunud varre ja harude tippudesse kobarana; üle_
rnised poo1sarikad väheseõielised, kompaktsed, peaaegu istuvad, enam_
vähem kuhjunud, alumised pilkematel, l,5-2 c,m pikkustel raagudel, üks_
1eisest enam-vähem kaugel, paljuõieļised, hõredamad. Õite kandelehed
lineaaļnaasl<eljad, tupest lühemad. oieraod ļühįkesecl, l-l,5 mm pikad.
Tupp 5,5-7,5 mm pi'kk, kergelt kooldunud, tihedalt į<aetud haļįikate ļühį_
karvadega, roheline, harva ülenrises osas või üleni vio1etjas, õitsemisajal
kitsaļt putkjas, viljumisajal munajas; neel viltune, tipmed pikaks naas_
keljaks teravikuks ahenevad, pu,tkega enam või vähem ühepikkused.
Kroon 7-9 mm pikk, määrdunudvalge, alumine huuĮ purpursete või vio_
1etjate tähnidega, harvemini ilma nendeta; pui.k kergelt kooldunud, ei
uiatu tupest välja, ü1espoole laieneb sujuvalt kitsavõitu neeluks; ülem ne
huul iigi 2 mm pikk, kuni keskpaigani 1õhestunud munajateks hõļmadel<s; alrrmine huul üļemisest kaks korda pikem, nõgusa suurehambalise
ļ<eskmise hõlmaga ja väikeste pooĮsõõrjate külgmiste hõlmadega. Pähklikesed pruunid' ellipsoidsed, l,4-l,5 mm pikad ja t-l,2 mm 1aiad, siļe-

Lab.

gern. et spec.

dad.

Õitseb juuni lõprrst septembrini; viljad vaļmivad alates juuli lõpust
või augusti algusest.
Urnbrohuna aedades ja elanrute läheduses. (33. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas (peale kõige põhjapoolse_
mate valdl<ondade), Ķaukaasias, Lääne-Siberis (lõunapo,olsemates vaļd_

l catarįa

(iad. k,)

-

kassidele mõju avaldav
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33. joon. Harįlįku naistenõgese (Nepeta cataria) leiukohad Eestįs

kondades); Kar-rg_Įdas Ussuurimaal (harva tulnul<ana), I(esk-Aasias (suu_
Īemas osas). Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, kuid (peale
1õuna- ja idaosa) a-nult metsistunult ja tulnulitaimena, Vahemeremaa_

des, Balkanil, Väike-Aasias, Kurdistanis, Inrlo_Himaalajas, Jaapanis
(tulnukana), Põhja-Ameeri.kas (tulnukana). Looduslikult kasvab niitudel,
metsaservadel, metsades, põõsastikes, jõgede 1ta1lastel, peamise1t aga
prahipaikadel, põldudel, aedades, kraaviäärtel, teeservadel. Mägedes esineb subalpiinse vööndini'

Majanduslik tähtsus. Sisaldab parfümeerias kasutatavat eeter1ikku
(kuni 3 oĮ ) ; seda saadakse eriti tugeva sidrunilõlrnaga vormist
Ī. cįtrįodora Dum, mida kultiveeritakse ka meetaimena. Rahvameditsiinis
kasutatakse N. catarįa keedist külmetushaiguste, maokatarri, vähevere_
suse ja teiste haiguste vastu. Arvatakse, el N. catarta juured sisaldavad

õli

närvisüsteemi tugevasti ärritavaid aineid.
Mõnikord on taimed ainult emasõitega või ka emas- ja mõlemasuguliste õitega. Emasõ ed on väiksemad kui mõlemasugulised ja nelja staminoodiga putl<e laienenud osas.

2. alamsektsioon TubercuĮatae Pojark. in Fl' URSS 20 : 350 et 520
(Addenda 19). 1954.
- Päh,klikesed kühmulised, mõnikord väga peeni,keseļt. Kaukaasiast ja Vahemeremaadest pärinevad liigid.
80

34. joon. Suureõieline naistenõges (NepeĮa grandiįĮora)' Taime
ülemine osa. orig.

,s Eesti NSV

fļoora

Suureõieline naistenõges _ Nepeta grandifĮora l Marsch._Bieb_
Fl. taur.-cauc.2:42. lB08; Benth. Lab. gen. et spec. 480. 1832-1836; Led.
Fļ. Ross. 3 (l ) : 376. l847-1B49; Sch,malh. o.rr. Cp. r.r lox<g, Pocc.2 ;322.
lB97; N. Pop. in Ac'ta Horti Bot. Univ. Jurjev. 14 (3) : 234. l9l4; VilbEesti taim. ed. 2. l95. 1925; Gams in Hegi, Įllustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (4) :
2368. lg27, i,n textu; Sna,rs,kis, Vadov. Liet. aug. 652' 1954; Pojark. iņ
joon.)
Fl. URSS 20 : 359. l954.
- KoņosIrNķ KpyiļHoņBeTxosķtiį. (34.
4' Taimed rohelised või ,pisut haļlikad. Juur peenevõitu, puitunud,
įihke. Varred vähesea,rvulised, kuni l50 cm kõrged, võrdlemisi teravalt
neljaĮ<andilised, õisiku al,t üsna tihedalt madalakarvased, a1tpoo1t ag3'
paljad või harvade karvadega; harunenud, harva ļihtsad. Alumised kaenlaharud lühikesed, steriilsed, teised fertiilsed. Lehed munajassüstjad, enamasti nõrgalt südaja alusega, tčrmpsaagja või täkilise servaga, pealt
lumerohelised, võrdlemisi hõredaļt kaetud ļühikeste karvadega, alt heļedamad, tihedamalt 1ühikarvased ja kollaste näärmetäppidega; rootsu pikkus kesļ<mistel ja ü1emisteļ 1ehtedeļ 2-|7 mm. Õied enam-vähem rohkeõielistes poolsarikates' mis asotsevad varte ja üļemiste kaenļaharude tippudes hõredate pik1ike ļrobaratena, moodustades ühise pöörisja õisiku;
poo1sarikad ra,o1ised, ü1emised ligistikku; alumised kõrgĮehed ü1emiste
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iJ5. Joon. Suureõielise naistenõgese (Nepeta grandifĮora) ļeiukohad Eesiis.

l
õieline,

B2

Ladinakeelsetest sõnadest grandis

-

suur' fĮorus

-

-õieline; grandi|lora

-

suure-_

varrelehtede Sarnased, ülemised süstjaslineaalsed; kandelehed lineaalsed
või peaaegu naaskeljad, 3-4 korda tupest lü,hemad, violetjad, lühiripsme_
lised. Tupp 6-12 mm pikk, ainult ülemises osas või ü1eni violetjas, tihedalt kaetud väga peenikeste peajate näärmetega; roodudel väga lühikesed
eemalehoiduvad või kõ.rerdunud lihtkarvad; tipmed kitsas_ko{mnurkjad
või kolnrnurkjad' teritunud või teravad, kaks-.kolm korda putkest lühe_
mad. Kroon l3-t7 mm pikk, violetjassinine, udekarvane; putke peenike
osa ei ulatu tupest välja, neel on pikenenud; ülemine huul umbes 3 nrm
pikk, pooleni kuni kolmandikuni lõlrestunud tömpideks ülespoole laienevateks hõlmadeks; alumise huuļe ļ<eskmine hõlm jämedalt hambuline,
külgmised hõlmad lai_kolmnurkjad' väiksemad. Tagumised tolmukad ja
emakakael pisut pikemad kui ü1emine huuļ. Pähklikesed lai-ellipsoidsed,
koļmekandilised, tumepruunid, nende pinnal harvad lamedad ebakorra_
pärase kujuga kühmukesed.
Oitseb juulis, augustis.
Kasvatatakse harva ilutaimena. Metsistunult leitud paaris Loode-Eesti
pargis (käesoleva sajandi algul Joalt ja kahekümnendateļ aastatel Vääna
mõisast), hilisemal ajal tulnukana Sindist ja Tartu botaanikaaiast.
(35. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Kau.kaasias; endeem. Mttsistunult esineb Vene
NF'SV paljudes rajoonides ja Ukrainas, samuti ka Kesk-Euroopas. Spontaanselt kasvab sageli ja ohtralt 1ähisalpiinsetel niitudel ja kõrgr,ohus_
tutes, harvemini metsavööndis metsaservade1 ja -lagendikel, kamardu_
nud nõlvadel.

Majanduslik tähtsus. Mõnikord kasvatatakse dekoratiivtaimena; metsistub kergesti. Sisa1dab eeterlikku õļi, mis nälrtavasti ei oļe väärtus1ik.

7'

perekond maajalg

L. Sp. Pl.

-

-

Gįechomal L'

Nepeta sect. Gļechoma
57B' 1753.
Benth. Lab. gen. et spec. 484. 1832-1836.

Roomavate varte ja pikkade juurduvate võsunditega püsikud. Lehed
neerjad ja südajad, pikarootsulised, täkilised või hambulised. Õied ļühikestel raagudel keskmiste ja ülemiste varrelehtede kaenlas; ebamännased
väheseõieļised. oietupp putkjas-ke1lukjas, l5 rooga, viltuse neeluga, kahehuuleline; üļemine huuļ kolme, alumine kahe tipmega. Kroon sinakaslilla, putk otr neelus puhetunud, ülemine huuļ 1õhestunud poolsõõrjatel<s
hõļmadeks, aļumine ļai, koļmehõlmaline, tema keskpaigas enam-vähem
pikad jämedad karvad. Toļmukad paralleelsed, ulatuvad krooni ülemise huuļe alla; tolmu,kapead risti asetsevate pesadega. Emakakael kaheks
ļühikeseļ<s teravaks suudmeharuks ļõhestunud. Pähkļikesed siledad.
Perekonda kuulub <NSV Liidu floora> järgi 12 ļiiki, mis on levinud
Euraasia metsades. NSV Liidus esineb 3 ļiiki, neist üks ka Eestis; see
on ühtlasi perekonna tüüpiiik.

l
6*

Kreekakeelsest sõnast gĮechon

-

põldmündį nimi antiikauįoriteį.
B3

d
C

,?

6frą

b

a

õitsevvõsu,D-vegeta36. joon. Harilik maajalg (GĮechoma hederacea\: atiivne võsu, c - õįs, d _ seeme' (a ja ä - orig.)

l. Harilik maajalg (kassiratas) - GĮechom,a hederaced1 L. Sp. Pl.
578. 1753; Wied. of Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 336"
1852; Kuprian. in Eor. Xypu. CCCP 33:237.1948 et in Fl. URSS 20:437.
gĮabriuscu1954; Bumb. in Latv: fl.4: l3l. 1959.
- G. hederaceunlL.ssp.
lum (Neilr.) Gams in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur.
5 (a) : 2374, |927'_ Nepeta
GĮechoma Benth. Lab. gen. et spec. 485. 1832-1836, p. p.; Led. Fl. Ross.
3 (l) : 379. 1847-1849, p. p.; Schmalh. On. Cp. u IONH. Pocc. 2 :323.
1897, p. p.
et K. Eichw. Eesti taimed 2, n" 84. 1935
- Exs.: Lippm.
(sub G. hederaceurn
gĮabriuscuĮum).
SSp.
By.ņpa fl.llįoņeBlļĀHaff.
(36. joon.)

4. Taim nõrga vürtsise lõhnaga, peaaegu paljas või väga nõrgalt
karvane. Varred 25-55 (75) cm pikad, paljad või roietel väga lühikeste,
allapoole suunatud karvadega, maadjad või įõusvad arvukate juurduvate
võsunditega; õitega võsud sageli püstised, 10-20 (30) cm kõrged. Alumi_
sed varrelehed kuni 5 cm pikkuste lootsudega, keskmiste varreļehtede
rootsud 0,5-l (2) cm pikad; sõļmevahed leherootsudest enamasti pike_
mad. Lehelaba sõrmroodne, neerjas või tömpsüdajas, harvemini võrdkülgselt kolmnurkjas, jämedatäkiļise Servaga' pealt paljas või väheste
karvadega, alt näärmetäpiline ja roodudel hõredalt karvane; pikkus kuni
2 (3,5) cm, laius l-2,5 (5'5) cm. Õied kdondunud 2-6-kaupa (harva
rohkemalt) keskmiste ja ülemiste lehtede kaenlasse, enamasti lehtedest
lühemad, vahel ka pikemad; männased üksteisest eemal. Õite kandelehed
umbes õieraagude pikkused, kitsad, ripsmelised, l,5-2 mm pikad. Õied
kahesugused
- mõlemasugulised ja kängunud staminoodidega emasõied.
I(roon sinakasļilļa punakaslillade ļaikudega, (l) l,5-2,2 cm pikk (emasõied umbes l cm pikkused), harilikult tupest 3 korda pikem. Tupp kitsas,
putkjas-kellukjas, (5) 6-7 (8) mm pikk, roheline, mõnikord osaļiselt
või üleni lillakas, kollaste näärmetäppidega ja roodudel enamasti vähesįe
karvadega; tipmed kolmnurkjad, järsult ja peenelt teritunud, ripsmelised,
puikest mįtu korda lühemad. Ka tagumised tolmukad krooni ülemisest
huuļest palju lühemad. Pähklikesed punakaspruunid, |'5-2 mm pikad ja
I mm laiad.
Õitseb maist juulini, harva ka augustis; viljad vaļmivad alates juuni
keskpaigast.
Levinud väga mitmesugustel kasvuJrchtadeļ, kuid eelistab parasniiskeid paiku. on harilik veekogude, eriti jõgede kallastel ja kaldalepikutes, parkides ja vanadel kalmistutel, niitudel, metsades ja raiesmikel,
karjamaalepikutes, teeservadel, hoonete ümbruses, harvemini klindi all
ja teistes kivistes paikades (kivikangrutel, varemetes, paemurdudes);
esineb ka umbrohuna põllul ning peenramaal. Uldise]t sage kogu Eestis,
kuid haruļdane näib olevat Hiiumaal ja Vormsis.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-oüs (peale Arkti,ka), Kaukaasias
(peale kõige lõunapoolsemate alade), kogu Ida-Siberis, Lääne-Siberis
paiguti, Ķaug-Idas harva (tulnukana). Skandinaaviamaades, atlantilises
I

hederacea (lad. k.)

-

Hedera- (luuderohu-) taoline.
B5

ja

Kesk-Euroopas, loodepoolsetes Vahemeremaades; Põhja-Ameerikas
tultrukana. Kasvab varjulistel jõekallastel, põõsastikes, metsades, niitudel
ja elarrute įim'bruses. Eelisiab toitaįneteri,kast ja mitte väga kuiva pinnast.
Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis, eriti varasematel aegadel,
tarvitatud hingamisteede mitmesuguste haiguste jne. puhul. Sisaļdab
eeterlikku õĮi, park. ja nrõruaineid. on hea ,meetaim. Paljuneb seernne_
tega ja roomavate vartega. Seemn,ed varisevad kergesti ja idanevad
kiiresti.

8.

perekond tonclipea _ DracocephaĮum t L.
L' Sp. Pl. 594. ļ753.

Püsikud, mis mõnikord alumises osas puituvad, harva üheaastased
taimed. Õied ülemiste lehtede kaenļas rohkeõieļiste ebamännastona, mis
on harilikult koondunud tihedaks kerajaks või hõredaks piklikuks õisikuks.
Õietupp putkjas või putkjas-kellukjas, 15 rooga, sirge, harvemini kõver_
clunud, kahehuuleline; ülemine huul koļme hambaga, mis on kaks-kolm
korda lühemad alumise huule süstjatest hammastest; vahel on tupp eba_
seigeĮt kahehuuleline ja huuled peaaegu ühepikkuste hammastega, kusjuu_
res ülemise huule keskmine hammas on teistest laiem; hammaste alusel
on peaaegu rrlati jämenenud volt, väļiseļ't tküljelt hästi märgatav; tupe
hammastel on harilikult tugevasti väljapaistvad põikrood (anastomoosid).
Kroon enamasti sinakas või purpurjas, aluseį kitsa, neelus laienenud
puikega ja kahehuulelise servisega; ülemine huul sirge või kergelt nõgus'
tipul sämpunud või enarm-vāhem sügavalt jagune; alumine huul kolmehõlmaline, keskmine hõlm teistest suurem, äraspidisüdajas. Tolmukaįd 4,
neist paar tagumisi eesmistest mõnevõrra pikernad; tolmukaniidid krooniga ühepikkused või ulatuvad kroonist tugevasti välja; tolmukapead
paljad või karvased, kahepesalįsed, lahknevate pesadega. Emakakaelal
įilal kaks ühesugust naaskeljat hõlma. Pähklikesed piklikud, siledad.
Perekonda kuuļub 45 Įiiki, mis esinevad Aasias (peale troopiliste
alade) ja Kesk-Euro'o'paS' üks liik Põhja-Ameerikas. NSV Liidus esineb
35 liiki, neist Eestis looduslikult ainult kaks liiki.
Kirjanduse andmeteļ o,n käesoleva sajandi kahekümnendateļ aas,tatel
tulnukana Tallinnast korra leitud Põhja-Ameeri,kast pärinevat |iiki Draco'
cephaĮum paraifĮorum Nutt., mis mõnevõrra sarnaneb D. thgmifĮorum'iga,
kuicl on saagjate lehtedega. Mõningaid liike kasvatatakse aedades. Neist
on tähtsaim moldaavia (valkjas) tondipea _ D. moįdaaįcaL.
sügavalt täkilishambuliste lehtedega ja õietupesl 2-3 korda pikema
-valkja
või helevioletja kro,oniga üheaas,tane taim. Ta sisaldab aro'rnaatset
eeįerlikku õli, miļļe peamisteks koostisosadeks on tsitraal ja geraniool.
Seda õli kasutatakse toiduainetetöõstuses, mõningal määral ka parfümeeriatõõstuses. Moldaavia tondi,pea on ka hea meetaim. Ilutaimena on
tuntud peamiselt aļtai tondipea _ D. grandifĮorumL.(D.aĮ.taįen'

I
järgi.
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Kreekakeeļsetest sõnadest drakon

-

draakon, .kephaĮe

-

pea; krooni neelu kuju

se Laxm.)

nradalakasvuļine püsik väikeste munajate lehtedega, mis
on sügavalt- sisselõikunud servaga, ja lühikeseks tihedaks õisikuks koon_
dunud suurte eresinis,te õitega. Õitseb juulis ja augustis. See Siberi ja
Kesk_Aasia mäestikest pärinev taim sobib hästi kiviktaimļasse või ääris_
lilleks. Vähem tuntud on siledaļe tondipeale lähedane ja väliselt Sarnane
longus tondipea
nutans L., madalaļ<asvįline püsik võrdle- D.
misi suurte varrelehtedega
ja pika õisikuga. Õied siniļil1ad, suuremad
kui siļedal tondipeal. Õitseb peamiselt juunis.

l.

Alumised lehed südajasmurnajad, tä:kiļised, varreiohed piltlikmunajad'
tömpsaagjad. Õied vä kesed; kroon 7_9mm pikk, tupest pisut pikem.
Tolmukapead paljad. Uheaastane taim
l. Sile tondipea DracocephaĮLutt thgntif Įorum Ī-'

-

Lehed lineaalsüstjad, terve rulļunud Servaga. Õiekroon 20-30 nrm
pikk, tupest 2-3 korda pike,m. Tolmu,kapead karvased. Püsik
2. Karvane tondipea _ DracocephaĮum Ruųschiana L'
žk

1. Sile tondipea

_

L. Sp. Pļ. 596.
Fl. Ross. I 1t1 ,SAZ.

DracocephaĮum thųmifįorum,

1753; Benth. Lab. gen. et spec.49B. 1892-18g6; Led.

Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 236. lB82; Schmalh. <Dn. Cp.
2 :325. lBgT; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (4)
:2361. 1927, in textu; Schischk. in Fl. URSS 20:459. 1954; Bumb. in
Latv. f1. 4 : l33. l959.
TIzMbflHoqnerxonuti. (37. joon.)
- 3MeeroilosļltlI(
o. Varsi üks või mitu;
nad on ļihtsad või lrarunenud, viltu üles suunatud harudega, väga lühikeste, allapooļe suunatud karvadega, l5_55
(70) cm kõrged' Aiumiste lehtede r,ootsud labast pikemad, labad südajas_
niunajad või mu,najad, servast harilikult järnedatäkilised, peaaegu pal_
jad, l-3,5 cm pikad ja 0,7-2,8 c,m 1aiad, üle,mised ļeheį piklūnrunajad, enamasti tömpsaagja Servaga' (l,3) 2-3 cm pikad ja 0,8-l,3
(l,B) cm laiad, alusel kiiljalt lühikeseks rootsu,ks ahe,nevad. Õied võrdle_

'847-lB49;
n lox<rr. Pocc.

:

misi lühikeste peenekarvaste

ra,agudega,

l0-l4-kaupa

ebamän,nastes, mis

on varre tipus ligistiļrku, õisiku aļumises osas üksteisest eemal; mo,odustavad küllaltki tįheda õisiku, mis on 3-l5 cm pikk ja 2-2,5 cm lai,
viljumisajal aga pikeneb kuni 40 om-ni, nii et männased üksteisest eemal_
duvad. Männaste kandelehed varrelehtedest kitsamad ja tervema Servaga,
roheiised või servades lillaka varjundiga, vaevalt märgatavalt karvāstunud, alumised männastest palju pikemad. Õite kandelehed 1ohtjad, muna_
jaspiklikud, ogatipuga, alusel ahenenud, lühikarvased, ripsmelise terve
servaga, õiotupest lühemad, harva sellega peaaegu ühepikkused. Tupp
7-8 mm pikk, veidi kõverdunud ja iilalpool keskkohta ahenenud, eba_
selgelt kahehuuleline, sageli lillaka varjundiga, eemalehoiduvate lühikarvadega ja helekollaste näärmetäppidega; tupe tipmed ühepikkused, ohe_
jalt teritunud, ülemise huule keskrnine tipe laimunajas või peaaegu sõõr_
jas, 3_4 korda laiem kui teised, süstjad tipmed. Kroon heie-sinakaslilla,

į

thgmi|Įorum (lad.

k') _

li,ivatee_õieline; Thgmus

_

liįvatee' fĮorus

_

_õielįne.
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37. joon. Sile tondipea (DracocephaĮurn thgmi|lorun\''
harunenud taim, b

_ avatud
tupp. (a ja ü _ orig.)

_ noof

taim, c

õiekroon,

dd_

vanerrĪ'
avaĮud;
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38. joon. SiJeda tondipea (DracocephaĮum thgmifĮorum) 1e\ukohad Eestįs.

'Iupest pisut pi;kern. Tolmukad paijad. Pärhkįikesed tumepruunid, pikiilkud,

1,7-l,B mm pikad ja 0,8-0,9 mm laiad.
Õitseb maisi juulini; viljad valmivad alates juunist'
See idapoo1se päritoluga liirk on põllumajandrtssaadustega

sissevee*

tuna ilmu,nud Eestisse nähtavasti möödunud sajandi viimaseĮ veerandil"
Tema peamisteks kasvuį<olhtadeks on meil raudteejaamad ja -tamrnid, harvenlini põldheinapõllud, teeservad, kuivad nõlvad ja jäätmaad. Leiukohad
paiknevad peamiselt Põhja- ja Kagu-Eestis; Saaremaalt on Seni teada
üks leid (möödunud sajandi viimasest aastast), Hiiumaalt ei ühtki(38. joon.)
Üldlevįk. Nõukogude Liicįu Euroopa-osas (põhja- ja loodevaldkondades
tul'nukana, läänepoolsetes puudub), Kaukaasias paiguti, Lääne_Siberis,
Ida-Siberi läänepoolsetes vaįd,ļ<ondades, Kesk-Aasia 'põhjapoolsetes valdkondades. Ķesk-E,uroo'pas ja Skandinaaviamaad,es,tulnu,kana, I.raanis.Kasvab põõsastikes, metsaservadel, kasesaludes, raudteetammidel, põlen_
dikel, kesapõ1dudel ja teede ääres.
Majancluslik tähtsus. Hea meetaim. Urt sisaldab ļigi 0,040/o eeterlikku
õli.

pl' 595'
Karvane tondipea _ Dracocephalum Ruaschįanal L' Sp'
1753; Benth. Lab. gen. et spec.500. 1832-1836; Wied. et web. Beschr.
2.
l

Hollandi anafoõmi ja"botaaniku

Fredriü<

Ru1'schi (ļ638-ļ73t) ja ta samanimelise

poja auks.
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39. joon. I(arvane tondipea (DracocephaĮum Ruųschiana). orig.

phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 3l8. lB52; Schmalir. On. Cp. lr loxg.
Pocc.2:324. lB97; Gams in Hegi, Iįlustr. Fl. Mitt._Eur. 5 (a):2363.
1927; Schischk. in Fl. URSS 20 :472, 1954; Bu'mb. in Latv. fl. 4 : 134.
a. aįļĮgare Led. Fi. Ross. 3 (l) :3B9. 1847-1849.
1959.
- D. Rugschiana
_ 3ueeroloBįIlįK
Pyüua. (39. joon.)
ų. Risoom harunenud. Varsi mitu, püstised, 1üĪrikarvased (ülemises
osas või sõlmede all) või peaaegu paljad, 20-60 crn lrõrged. Lehed süst_
jaslineaalsed või peaaegu lineaalsed, tömpja tipuga, terve, enamasti keer_
dunud Servaga' alttmised lühirootsulised, teised rootsutud, paljad või
mõnikord alusel ripsrnelised, pealt tumerohelised, al't kahvatu,mad, punkt_
jate näärnretega, 2,5-B cm pikad ja 0,2-0,8 cm laiad; iehtede kaenlas
ļįihivõrsed kitsamate lehtedega. Lühiraolised õied 6-kaupa ebamännastes,
mis on ,koo,ndunud varre tippu 3,5-7 (l0) cm pikkuseļ<s õisikuks, alu_
mine männas mõniļ<ord teistest eemal. Õite kandelehed munajad kuni
süstjad, teritunud, aļusel ahenenud, terveservalised, serva1t ripsmelised,
õietupest lühemad. Tupp peaaegu paljas või lüliikarvane' Sageli ļillaka
varjundiga, 9-l2 mm pikk, ebaselgelt kahehuuleline; ülemise huule keskmine tipe munajas, poolteist-kaks ļ<orda ļaiem teistest, süstjatest tipmetest; kõik iipmed teritunud. Kroon laia neeluga, harilikult violetjassinine,
(22) 27-30 mm pikk, väljast pehmekarvane, seest ainult üļemisel huu1el viļļkarvane. Tolmuka,pead vil1karvased' Pähklikesed mustjaspruunid,
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40. joon. Karvase tondipea (DracocephaĮum R'ugschiana) leiukohad Eestis. (K. Eįchwaldi

järgi,

täiendustega.)

I

*'

munajad, 2,5-3 mm pikad ja 1,5-2 m,m laiad, ebaselgelt kolmeka,ndilised
ja kitsatiivaliste roietega.
Õįtseb juunist augustini; viljad valrnivad alates juuli keskpaigastkõrgendikel (peamiselt selja_
Kasvab liivakaļ või paesel pinnasel
ja
kutel)
kuivades metsades vaügus'rikkamateļ kohtadel. Paiguti, peami_
seļt vaļdkorndades Einf, Esup, Emed ja Eor; kaasajal pole leitud lää,nesaartelt (sealt on vaid eelmise sajandi kirjanduse andmed). (40. joon.)
Liigi areaaļi loogeiine põrlijapiir ļäbib Eestit (taim ,puudub Soomes,
meist põhja poole uĮatub aga Lõuna-Norras ja Laadoga_Ilmeni vald_
konnas).
Üldlevik. Nõukogude l.iįrius Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis, KeskAas.a põhjapoolsemates valdkondades. Skandinaaviamaades paiguti (puudub Soomes ja Taanis), Kesk-Euroopas' Mongoolias (?)' Mandžuurias"
Kasvab hõredates metsades ja nende servadel, niitudel ja steppides, jäät_
maadel, nõļvadel, järsakutel, l<aljupragudes. Mägedes esineb umbes 2 km
kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Hea meetaim. Kasvatatakse ilutaimena. Urt
sisaldab ligemale 0,40/o ,eeterlikku õļi.

3. triibus Stachgdeae Benth. Lab. gen. et spec. LI,503. 1832-1836;
Briq. in Engl' et PrantĮ, Pf'lanzenfam. a (3a) :207. 1897.
- oietupp 2_
huuleline, 5-lO-ham,baline või 3-4-hõļ'rnaļįne. Kroon 2_huuleļine, tuppe'
suletud või sellest väljaulatuva put'keosaga. Tolmukaid 4, eesmised tagu_
mistest pikemad, tõusevad paralleelselt ü1emise huuļe alla, ei ole krooni
putkesse suļetud.

l.

aļamtriibus BruneĮĮinae Briq. in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam..
karhehuuļeline; pärast õitsemist ļähe_
- Õietupp
ja suleb tupe neeļu. Kroon väljaulatuva
neb aļumine huul üļemisele
putkeosaga ja kiiverja ülemise lruulega. Tolmukaid neli, eesmised tagu_
mistest pikemad, teineteisega paral1eelselį üļemise huule alļa tõusvad,.

a

(3a) :207,24l. 1897.

mitte krooni putkesse suįetud. Roh'ttaimed

9' pereltond käbįhein * PruneĮļaI L.
L. Sp. Pl. 600. 1753.
BrutleļĮa Moench, Meth. 4ļ4'
-

1794

Püstiste või tõusvate vartega püsikud (harva l- või 2-aastased), hamhuliste, terveservaliste või sulgthõlmisie, -jaguste või -lõhiste lehtedega"
Õied koondunud tihedaįeks mu,najateks või piklikeks tähkjateks õisikuteks, mis koosnevad enamasti 6-õieļistest ebamännastest' Õied põhiliselt
vio1etjad või valkjad. Õietuped putkjas-keIlukjad, neelus paljad, l0 pikilLadinakeeļsest sõnast pruna (prunelĮa)

leekiv süsį (sõeke); nimetus tulcrreb

- Brtjune
yõi
või'b'-olla saksa,keelsest sõnast braun
- pruun.
raviks käbiheina on minevikus kasutatud.
92

-

kurgupõletik, angiin, mille

Īooga või võrkjate r,oodudega, kahehuulelised, ülemine lruui tömpunud,
!ame, lai, kolme lühi,lņese tipmega; alumine huul pooleni kahelõhene, süstjate tipmetega; viljumisājal tupp lamendu,nud ja sulgunud. Kroon kahehuuleline, avatud, laia puikega ja laia servisega; krooni putk nõrgalt
väljaulatuv' Sees alusel ring lühikestest soomusjatest karvadest, neelu
all puhetunud, neelus .mõnevõrra a,henenud; ülemine huul kiiverjalt võlvu'nud, terveservali,ne; alumine huuļ koimehõļmaline, külgmised hõlmad
alla paindunud, piklikud, keskmine hõlm Suurem' sõõrjas, ,nõgus, ,hambuline. Tolmukad väljaulatuvad ja ,üļemise huule a'ļl ligistikku, paari-

kaupa paralleelsed, vabad; eesmised tolmukad tagumistest pikemad; toĮ_
mukate niidid lõpevad tol,mukapeade kohal hambakesega, alusel paljad,
ilma hambakesteta; to'1mukapead ļahknevad, karhepesalised. Emakakael
paljas, tipul kahejagune, naaskeljate suudmehõ1madega' Pähklikesed
ürnmargused, munajad, piklikud või elliptilis,ed, l,5-2,75 mm pikad, ligi
1 mm laiad, paljad, kahe soonega ja vaokesega keskel või rnitme Soonega'
pruunid, tipuit tömbid; ne,nde aļusel terav valge tsikatriks (hiiĮum).
Perekonda arvatakse 5-l5 liiiki, mįlļest üks on peaaegu kosmopoiiitse levikuga, t,eis,ed kasvavad peamiselt Euroopas ja Vahemere,rnaades.
NSV Liidus esineb 3 li]ki, Eesti NSV_s loodusļikult l liik. Teist liiki _
'suureõielist käbiheina fPrunelĮa grandifĮora (L.) Jacq.]
- kasvatatakse
praegu teada,olevatel andmetel meiļ vaid harva aiatai.men.a.
Kirjanduse
.andmetel möödunud saJa,ndi algupoolelt on teda kasvanud Saaremaal.
Et 1ähimad kaasaegsed leiukorhad on Gotlandii ja Kesk-Lätis, siis ei ole
välistatud võimalus seda liiki ka meiįt ļeida. Suureõieļine käbihein Sarnaneb hariļiku käbįheinaga, kuid tema õied on tublistį suu.remad (2-3 cm
pikad) ja kroon tupest peaaegu 3 korda pikem.
Pergkonna tüüpĮiik on Pruneļļa auĮgarīs L.

l. Harilik käbihein PrunelĮa uuĮgaris,L.Sp.Pļ.600. 1753; Bentrh.
Lab. gen. et spec.4l7.- 1832-1836, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 319. 1852; Gams in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 Ų) :2380. |927; Boriss. in Fl. URSS 20 :495. 1954; Bumb. in Latv. fl.
4 : l35. 1959.
Bruneįįa uulgaris M,oendh, Meth. 4l4. |794; Led. Fį.
(l)
3
:392.
1847-1949, p. p.; Schmalh. On. Cp. u IOx<s, Focc.
Ross.
2:328. 1897.
Ųepuoro.lonķa o6uķgoBeHHafl. (al. ja 42. joon.)
4. Varred püstised või tõusvad, sageli roomavad, 4-40 (70) cm kõrged, alt paljad, üįemises osas karvased, ļihtsad, harvemini harurnenud,
rohelised või punakad. Lehed, vä,lja arva,tud ü1emine paar, rootsulised,
munajas-elliptilised, munajad või piklikud, tömbivõi.tu, peaaegu terveservalised kuni nõrgalt tömpsaagjad või täki,lised; ļeheļabad (|,2) 2-3,5
(6,5) cm pikad ja (0'6) l-2,5 (3,5) cm laiad, aluseļ hariįikult kiiljad.
Õied ebarnännastes, mis on koondu,nud tähkjatoks, munajarteks või peajateks tipmisteks, mõnikord ka külgmistaks õisikuteks, mill,e aįusel on paar
r'ootsutuid lehti; harvemini on need 1e,hed õisikust pisut eemal. Õįsik
I

ouĮgaris (lad. k')

-

harilik, įavaline'
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4l. joon. Harįlik käbihein (PruneĮĮa uulgaris): a _ tugevastt
madaļakasvulTį,fi,Irj:;,li,ļ;,,l - õįs eestvaates.

harunenucļ

1,5-3 cm piļ(l(, viljumisajal pikeneb kuni B cm-ni. Õite kandelehed laiĪnunajad või peaaegu neefjad, alumised järsult pikalt teritunud,0,5-0,9 cm pikad (ilma teravikuta) ja enamasti l cm ļaiad, teised ļühikese
tcravikuga, peaaegu kiĮejasvõrguiised, vahel karvased, Sagedamini pea_
,.g, pui.!rd ja servadel ripsmekestega; sageli servadelt, harvemini üļenį
pu"nakad.- Õiātupp 6-7 mm pikk, 1ühikeseļ rao1, violetjaspunakas või

ioheline, kahehuuleline, alusel enamasti karvane; alumine huul kuni keskpaigani kaheļõhene, süstjate, pa1jaste või ripsmeļiste tipmetega; üle_
minį huuļ kolme väga lühikese įrambakese_teravikuga. Kroon kahehuuļe_
Iine, violetne, mõnikārd valge, heļesini,ne või roosa, l0-l4 mm pikk, poolteist kuni kaks korda tu,peit pikem, mõnikord seļļest ainuļt vähe välja_
rrlatuv; krooni putk sirge, kiiver palja,s, harva karvane. Tolmukad pikarl,
nende niidid naaskelja, veidi kõverdunud või sirge ha,mbakesega, mis
asetseb tolmul<apeadest alĮpooļ. Emakakaeļ kroonist lühem, harva pikem".
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42' joon' Harilik -'T::*-JJJJ
1?iĮ'.

r^ii''n",is),

väheharunenud

Pähklikesed helepruunid, !,7-2 mm pikad, 1igi l mm laiad, munajad,
elliptilised, kolmekandilised, ļäikivad, lamedad; keskel on neil kaks paral_
leelset soont, mõnikord nende vaheļ vaoke ja sooned pähklikese servadel.
Õitseb (rrraist) juu,nist septembrini, viljad va1mivad alates juulist.
Niitudel ja karjamaadel, metsades, 1epikutes, teeservadel ja roīrtunul
teedel, elamute ümbruses, l,oopealsetel. Harįlik.
95.

Üldtevik. Peaaegu kosmopoliit. Esineb Nõukogude Liidus Euroopa_
osas, KaukaaSias, Šiberis (Ida-Siberis harvemini)' Kaug-Idas, Kesk_
Aasias. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaacles' Iraanis, Balkanil, Väike-Aasias, Indo-Himaalajas, Jaapanis,
ja
Hiitras, Põhja_Ameerikas, Austraalias. Kasvab metsades, metsaservadel
jäätmaadel,
_lagendikel, põõsastikes ja kuivadel niitudel, karjamaadel,
aeJades, piki arõĮ<,ke, jäivekaldail. Mägedes esineb 2,5 km kõrguseni.
Majanäuslik tähtsus. Lõhnata' taim, mis sisaldab mõruaineid, parkai_
neid, eeterļikku õ1i, vaha, vaiku jm., ka C-vitamiini' Rahvameditsiinis on
tarvitatud peamiselt kuristamisvathendina ja haavaravimina; praegu kasuļatakse käūiheina-ürti (Herba PruneĮĮae) Euroopas ainult homöopaatias'
Rohurnaade umbrohi, annab isendi koļ-rta u,rnb. 350 seemet, mis idanevad

ainuļt pealmises muļlaki,his.
Polįmorfne liik, mis varieerub paljude tunnuste poolest. Liigisiseseid
ühikuid on eristatud peamisel't karvastuse, le'he kuju ja lõhestumise ning
õite värvuse järgi. Meil esineb peale tüüpilise nii valkja_, helesinise- kui
ka roosaõieļisi vorme. Väikeste emasõitega isendeid on valnemas kirjan_
duses ja herbaariumides tähistatud kui var. paruifĮora Poir.

alamtriibus Lamįįnae Briq. in Engl. et Prantl, Pfļarnze,nfam. 4
5-l0ļ3a):207,244. |Bg7' - Õietupp putkjas, keilukjas või lehterjas'
putkeosa
tuppe
I(roorni
tipmeline, harvemini katrehuuleline, 5-10 rooga.
sageli
nõgus,
,rt"trd või seļļest väljaulatuv; ülemine huul hariĮikulį
kiiverjas, harvemini peaaegu larne. Tolmukaid neli, eesmised tagumistest
piķemļa, paralleelseft ülemise ,huule alļa tõusvad' Rohttaimed ja pool-

2'

põõsad.

l0.

Galeopsisļ L'
kõrvik
|7õ3'
L. Sp. Pl. 579.

perekornd

Ühea'astased enam või värtrem karvased taimed munajate kuni 1ineaal_
süstjate, suigr,oodsete rootsuliste lehtedega, mis on saagja, väga ,harva
tervį servagā. oi.a raotud, 6-lO-kaupa koo,ndunud lehtede kaenļas aset_
sevateks eba,rnännasteks. Õietupp putkjas-kellukjas, 5-l0 rooga' viie pea_
aegu iihesuguse naaskeljalt ,teritunud tipmega. Kroo,n pika putkega, mis
ülemises osas įaieneb, iļma karvaringita, kahehuuĮeline; üļemine huul
kiiverjalt võlvunud, tipus hambuline, alumine kolrnehõlm.aline, kesk'mi,ne
hõlm külgnistest suurem või nondega peaaegu ühesuurune, kahe Sarve_
įaolise kūmerusega (apofüüsiga). Tolmukaid 4, paral'leelsed, ülemise
huule ligi surutuā, ķuķļ eesmist pikemad; toimukapead avanevad katrelt
ripsmeliše Servaga õmbluselt. Emakakael kahe harukesega. Pähklikesed
äraspidimunajad, külgedelt lapikud, siledad'
Ligi l0 liiįi Euraaįia parasvöötmes (pea,miselt Lääne-Euroopas). NSV
Liidus, sealhulgas ka Eestis, on esindatud 6 liiki'
Pereko,nna tüüpliik on GaĮeopsįs tetrahįt L'

įMingi

taime nimi Dįoskorideseļ; keekakeelsetest sõnadesl gaĮea (võĮ gaĮe)
_ väljanägemine, väļimus (õis sarnaneb tuhkru peaga).

tuhkur, tõhk, opsis
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LllKlDE MÄÄRAMISE TABEL
ü. Vars paljas või udemeliselt võ.i näärmeliselt karvane, sõļmedel jäme_
nemata. Kroon ei ole väljapaistvalt kirju (ala,mperäkond

Īadanum)

t

I

Vars eemaļehoiduvate harjaskarvadega, lrarva peaaegu palias,
r,nedel jämenenud (alampererkond

GaĮeopsis)

- Varreļehed lįneaalsed kuni
2.
süstjad, enamasti alļa 0,5 cm
įerveservalised või kummalgi küljel ailnult
baga

1. Võõrkõrvik

-

l-4

väga larneda

2
sõl_

3

laiad,
ham_

GaĮeopsĮs angustifoįia Ėhr,h. ex Hoffm.

Varrelehed munaj;assüstjad, enamasti üle 0,5 cm laiad. ku,mmalgi
kūljel 4-7 suure hambaga
2. Ahtalehine kõrvik
GaĮeopsįs įadanum, L.
3. Õiekroon 2,5-3,5 cm pikk, kollase ja lilla kirju, tupest tugevasti
väljaulatuva pu,tkmsa ga
4. Kirju kõrvik
- Gaļeopsis specĮosa Mill.
Õie]rroon l-2 cm pikk, purpurpunane, harva valll|as
4
4- Õiekroon kuni 2 c,m pikk, purpurpuna,ne, tupest tugevasti väljaula_
tuva putĮ<eosaga. Tairn ainult sõļmede kohaļt ha jusalt kareāakar_
vane, muidu pehmakarvane
3. Pehmekarvane kõrvik
- GaĮeopsis pubescens Bess.
Õieļ<roon kuni l,5 cm pikk, pulpurpunane või valkjas, tuppe peitunud putkeosaga. Taim karedakarva,ne
:
5
Krooni a'jahuule keskmine hõļrn umbes niisama pikk kui lai, terve või
vaevaļt sämpunud, serva ,pool 1aia heleda ääriseģa. Õisikuosas sageli

.o.

tumeda pea 1ised nää,rmekarva d

5. Kare kõrvik
Gaįeopsis tetrahit L.
Krooni aļahuule keskmine hõlm pi,klik, selgelt- sä,mpunud, kitsa heleda äärisega või sed,a pole rnärgata. Õisikuosas mõnikord heledapealised näärmekarvad

6.

Pügaldunud kõrvik

_

Galeopsis bifida Boenn.

l. alamperekond Ladanunz (GiĮ.) Reiche,nb. Fļ. Germ. exc' 322. lB30;
Briq. Monogr. Galeops' 243' 1893.
- Gen. Ladanum Giļ' Fļ. Lithuan.
'2:82- l7Bl.
Krooni
sarvjad kumerused (apofüüsid) laskuvad suju_
valt sügava'le- neelu. Pähklirkeste alusel kaelakeļekujuline 1ise. Varred et
oļe sõlmede al,l puhetunud ja qn illna ļisa_kaenlapungadeta. Ka,rvastus
üht tiiüpi karvadest
Įihtsatest, ühe- või paljurakulistest; nende alusel
-

ei ole kühmu.

* l. Võõrkõrvik
GaĮeopsis angusti|oĮįaI F'hrh' ex Į{ofim. Der-rtschl.
Fl. ed.2.2:8. l804; -Gams in Hegi, Iļlustr.Fļ.Mįtt_Eur.5(a) :2459. 1927;
I
?

angustifoĮia (lad. k.)
Eesti ŅSV

iįoora

-

kitsalehįne; sõnadest angustus

-

kitsas, fotium

-

leht'
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c

a

b

_ harunemata
(aiab
-orig.)
-tolmukas.

43. joon. Võõrkõrvik (GaĮeopsis angusti|oĮia)z a

taim,c

taim, ü

_

harunenud

Stank' et Tal onpea. pacT. 862. |949; Juz' in Fļ. URSS 2l : ||4.1954, in textu;
Kask in Eesti taim. määr. 476' 1966. - G. įadanwn vaĪ. angustifotüt
(Ehrh.) Walļr. Sched. crit' 302. lB22; Fedtsch. et Fler. @.lr. Eep. Pocc8l3. l9l0; Kļinge, Fl. Est-, Liv- u' Curl. 240. lBB2. - G' Įadanum ssp'
nngustifoĮiā (Ehrh.) Gaud. Fļ. helv. 4:52. 1829; Briq. Monogr. Galeopsūuxy,rlHi-tK y3lioJlI{crguft. (43. joon')
216. lB93.
o. Varred 10_20, harva kuni 40 cm kõrged ļihtsad või ühe või kahe
paari harudega, nürilt neljakandiļised, tihked, liibunud siidkarvadega ia
98

nõrgaĮt näärmelised, kuid mi,tte harjaskar,vased ega paljad, punakad,.
alusel 2 mm jämedused. Lehed lineaaisüstjrd, .nu*Įļ ti z_5 mm laiad,.
väga lühikeseks rootsuks ahenevad ja sellega koos l-4 cm pikad, terve
võj väga nõrgalt saagja servaga (kummalgi küljel l-3 hamrnast), enamvähem udemelised ja mõnikord nõrgalt nāa.m"lis"d, mitte kunagi hatuscd ega harjaskarvased, sageli üsna tihked. Ebamännaseid harul t või 2.
(teirneteisest eomal). Õite kandelehed lühemad kui tupp, püstisecl,
pisut
ogajad. Tupp puükjas, ebaselgelrt sooniline, võrdļemiļi tiireclalt kaetud
liibunud udekarvad,ega ja hõredalt näärmekarvadega; tipmed ohejad,
otse ette h,oiduvad, võrdlermisi ebaüįrtlase pikkusega. knooo l,5 cm pikk,
tupest ļ<aks korda pikom, püs,tise, võrdļemisi kitsa va;lkja putkega ja
ena_
masti hele-karmiinpunaste, harva valkjate huultega; aļa,ķuuļet"pr.pr.nu
joonis ja neelus kolla'ne ļairk. Pä,hkļikesed 2,5 mm
įit ra ja l,5 mm īaiad.
Õitseb juulis, augustis.
}Ieil ļeitud alles hilisemal ajal raudteetuļnukana Põhja-Eestist.
Kuigi
esinemist (Tartus) märgita,kse ka vanemas kirjanduses,
įole selle kohta

teada tõendusmaterjali. (44. joon.)
- Üldlevik. Nõukogude Liidus tul,nukana Euroopa-osa ļāäneservas. Skan_
dinaaviamaade lõunaosas (pole teada SoomesĮ
.ia Norrast), Kesk- ja
atlarrtiļises Euroopas, Vahemere- ja Balkanimaaįe põhjaosas.
Kasvab
põldudel, kesadel, rusul, niitudel, raudteetammidel jm. iuival pinnasel;
nii lubjarikkal kui lubjavaesel pinnasel laia1daseļt ja sageli hulgaliselĮ
levinud. Mägedes esineb kuni 2000 m kõrgusel
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44. joon. Võõrkõrviku (GaĮeopsīs angustifoĮia) leiukohad Eestis.
7.
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2. Ahtalehine kõrvik * GaĮeopsįs Įadanunll L. Sp. pi. 579. 1753''
Benth. Lab. gen' et spec. 523. 1832-1836; Led. Fļ. Ross. 3 (l):420.
1847-1349; ūi.o. et ūeb. Beschr. phan. Gew' Esth-, Liv- u. Curl. 327"

l852; Schmalh. on. Cp. N Įoxrr. Pocc. 2:332.1897; Gams in Hegi, Iļlusįr.
Fl. Mitt.-Eur. 5 (4) :2460. 1927; Juz. in Fl. URSS 2l 112. 1954; Bumb.
*
in Latv. fl. 4 : l39. l959. - G. Įatifotia Hoffm. Deutschl. Fl. ed. 2.2 : 8.lB04.
G.
|B22.
G. larļanum var. ĮatifoĮio (H,offm.) Wallr. Sched. crit. 302.
Įadanum ssp. intermedĮa Briq. Lab. Alp. marit. 168. tB91 et Monogr.
Galeops. 259. lB93. _ fluxynlHlļĶ JlaĀaHHįlķosķtü. (45' joon')
O. Vars (5) 10-40 (60) cm kõrge, sageĮi punakas, eriti a'lumises
jäme_
osas, tarraliselt enam-vähem tugevasti harunenud, sõļmede ail pole
aiati
kuid
nenud, kaetud liibunud udekarvadega ja näärmekarvadega,
ilnra harjasteta. Lehelabad (0,7) l-4,5 (harva kuni 7) cm pikad, 3-17
(25) mm laiad, süstjad või munajassüstjad, tipul teritunud, aluse1 kiil'
jįd' vordļemisi madālalt törnpsaagja (4-7 hammast kummalgi küljeĮ)
ning näärmekarvase Servaga (vähemalt ülemised), mõlemaļt pinnalt
pehmekarvased, harva peaaegu paljad, lü,hirootsulised. Õied 6-lO_kaupa
įbamännastes, mis aseįsevad üksteisest enam-vähem eemal. Õite ka'nde_
ļehed lįneaalsüstjad või süstjaslineaalsed, ogajalt teritunud, tupe tipmetest mitte pikemād. Tupp 9-l0 mm pikk, ti.lredalt kaetud liibunud peh_
mete karvadega ja hõredamalt või tihedamalt näärmekarvadega, märga_
tavalt pikiroo,line ja ohejate, süstjate, pikkuseĮt erinevate ti'pmetega, miS
o, p.rā.g, lraks korda lįihemad kui tupe putkeosa. I(roon (l,5) 2-2,3 cm
pikį, välĪast kaetud lidus karvadega, tupest tunduvalt pikema valkja
putļ(ega; üļalhuuļ (2,5-3 mm Įai) munajas' tipus kergelt välja veninud
ninakāseks, mis lõpeb karhe törnpja hambakesega; alahuul purpurne, kah_
vatu laik ja tumepu.rpur'ne võrkjas joonis aluse juures (neelu kõrval),l
alumine hõlm lai-äraspidimunajas, 5-6 (7) mm Įai, pooi;teist kuni kaks
korda külgmistest laiem, täkiliņe või tömbihambaline. Pähklikesed äraspidinrunajad, peenekühmulised, pu|nakaSpruunikad, tumeda marmoreeri_
īud joonisega,2,3-2,7 mm pikad, l,4-l;6 mm laiad, aluse juures väike
tsikatriks.
Õiįseb juuni lõpust augustini (septembrini); viljad valmivad aļates
juulist.
Kasvab pearnisel,t kergemal mulļal. Levib umbr'ohuna põldudel, eriti
rņkkis ja teistes teraviljades, l,aidudel ja rahudel ning m'e'rerannal, har_'
vemini hoonete iimbruses, teeservadel, r,audteel, l<a l-rõredates metsades
(peamiselt männikuis) ja mõnikord rohumaadel, eriti kurhjalavade ja küü_
nide ümber. Paiguti.
i
ja
kagu'
(peale
Arktika
Euroopa-osas
Liidus
Nõukogude
Üldlevik.
osa), Kaukaasias (peale lõunaosa), Lääne-Siberis, Ida-Siboris AngafaaSajaani valdkonnas, Kaug-ldas kohati, Kesk-Aasias Taškendi ümbruses.
Skāndinaaviamaades (peale arkt lise osa), atlantilises ja Kesk-Euroo'
paS; sissetoodult Põhja-Ameerikas. Kasvab umbrohuna põldudel (eriti

ļ
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ļadanun (įad. k.)

.-

kummivaik.

C

d

b

a

45.

joon. Ahtalehine kõrvik (GaĮeopsis ĮadanuntJ: a
vāheseõieļine kääbusvorm, b-normaaļne taim, cõis,d-seeme.- {e jab _orig.)

suviviljas), kesadel, jäätmaadel, prahipaikadel, t'eede ääres ja raudteedel,
elamute ümbruses. Mägedes esineb kuni 2,5 km kõrguseni'
Majanduslik tähtsus" Õitseva tairne lehed sisaldavad mõningal määral
karotiini ja C-vitamiini. Seemned annavad õli (sisaldab 45,9010 rasva),
mida saaį kasu,tada įeįrniliseks otstarbeks. Hea meetaim, kuid üh'tlasi
ka,hjulik umb,rohi, mis võib hobustel esile kutsuda tõsiseid mürgitusi'
Liigisisestest ühikutest esinwad meiļ
vaf' abundantiaca Briq. (G. Iadanun L. ssp. įntermedįa Briq. var.
tairrne,d 5-l5 cm kõrged, peene' lihtsa või vähe_
cįbundo'ntįaca Briq.)
harunenud varrega' 0,5-l,5 (2) cm pikkuste lehtedega; õitemännaseid
l või 2, enamasti väheseõielised; õied |,5-2 cm pikad; kõval ja kuival
pinnasel, harva;
var. Įadanum (G. įadanunl L. ssp. įntermedįa Briq. va'r. įntermedįa
üle 25 cm kõrged, tugevasti harunenud var_
Mutel)
- taimed harilikuļt
rega, lehed enamasfi 2-4,5 cm pikad; õi,temännaseid enamasti rohkeļt,
õied suuremad; võrdlerrrisi hariļik.
alarnpereko.nd GaĮeopsis. - Tetrahįt (Gil.) Reiohenb. Fl. Germ.
exc. 323. 1830; Briq. Monogr. Galeops. 276. lB93. - Gen. Tetrahįt Gi]Į.
Fl. Lithuan' 2:82' l78t. - Krooni sarvetaolised kumerused (apofüüsid)
koonilised, ette suunatud. Pä,hklįkesed ilrma kaelakeselaadse lisemeta
aluse juures. Varred sõlmede arll puhetunud, sageli ļisa-kaenlapungadega.
Karvaįtus koosneb ühe- või paljurakulistesį lihtkarvadest, mis Įähtuvad
epidermi rakkude va,helt, ja paljurakulistel kühmukestel asetsevatest hariasjatest karvadest.

2.

* 3. Pehmekarvane kõrvik _ GaĮeopsis pubescens į Bess' Prim. Fl.
Galic. 2:27. lB09; Briq. Monogr. Galeops. 277. 1893; Sohmalh. o.rr. cp.
rr IOxs. Pocc. 2 : 333. lB97; Porsch in Abh. Zool.'Bot' Ges. Wien 2 (2) :79'
t903; Viļb. Eesti taim. ed' 2. 196. l925; Gams in Hegi, Ilļustr. Fļ. Miit'_
Eur. 5 (4):2463. 1927; Jųz' in Fl. URSS 2l ||5. 1954; Bumb. in Latv.
fl. 4 : l40. 1959. - G. Tetrahįt ft. pubescens Benth. Lab. gen. et spec.
524. |8g2-1836; Led. Fl. Ross. 3 (l) :a21. lB47-lB49. -_ fIut<y,ĮbHHK

nyurucruü. (46. joon.)
O. Vars õrnav,õitu, 20-30 (50) cm kõrge, tugevasti harunenud, sõlmede all,.nõrgalt jä,menenud, kaetud peente ee,maļehoiduvate harjastega,
peh,mete valgete lidus juuskarvadega ja mustapealiste näärmekarvadega;
ļõlmevahedeī allpool nende laienenud osa täheldatakse hariļikult ainult
lidus karvu. LeĖed 3-7 cm pi,kad, l-4 cm laiad, alusel üma,rdunud,
mõnikord nõrgalt südajad, tipul teritunud, arvukate (l0-20) peaaegu
kolmnurksete, saagjate, madalavõitu lrambakestega, mille väline äär on
sirge või nõrgaĮt īr*.r, võrdlemisi õhukesed, rohelised, alt heledamad,

r
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-

udekarvane.

Į6. joon. Pehmekarvane kõrvik (GaĮeopsis pubescens). orig'
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47. joon' Pehmekarvase kõrviku (GaĮeopsis pubescens) kontro.llinrata (kahtlased}
kohad Eestis.

leiu_

mõnikord kergelt sinkjad, mõlomalt pinnait kaetud ļidus karvadega, mis
alurnisel pinnal on väga peenikesed. Leherootsud l-2 om pikad. Õied
suhteliselt hõredates ebamän'nastes. Õite kandeļehed lineaalsed, ogajad,
4_5 mm pikad. Õietupp 9-12 mm pikk' nõrgalt eenduvate roodudega, puĻ
kega enam-vähom ühepikkuste rnustanäär,meliste pehmevõitu tipmetega,
pehmekarva,ne, servadel (tip,mete va,hel) tihedate pehmete harjaskarvadega. Kroon 2-2,3 cm pirkk, tupe putkest kaks-kol,m korda pikema putkega, vāljast pehrrrekarvane' põhiliselt purpurne' alahuuļe keskmine hõlrn
peaaegu täisnurkne, ligi 4 mm lai, neeļuļaik kollane, ļillaka joonise või
laiguga, mis täidab kuni 2/i hõlmast. Pähklikesed 2,5 mm pikad ja 2 mrķ
laiad, äraspidirnunajad, kergelt 1apikud, ümmarguse, viltu istuva
tsikatri,ksiga, peenekü,h,mulise pinnaga, tumedad või pruunid rnusta rnarnroreeritud joonisega.
Õitseb juulis ja augustis.
Levik Eestis ebaselge. Herbaariu'rni andmeteļ esinenud Võrus .!a Tartus. (47. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroo,pa-osa ļää,ne-valdko,ndades- KeskEuroopas paiguti, Soomes juhusliku tulnukana. Kasvab põõsastikes,.
metsaservadel, raiesmikel, ojade kallasteļ, harvemini prahipaikadel įa
viljapõldudel.
.

ļ04

4. Kirju kõrvik - GaĮeopsi,s speciosa ' Mill. Gard. Dict. ed. B. n" 3. ļ768;
tsriq. Monogr. Galeops.
283. lB93; Schma.l,h. Q,'r. Cp. ir IOxs. P.o,cc.
2 :333. 1897; Po,rsch in Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien 2 (2) :91. 1903; Gams
in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur.5 (a) :2467.1927; Juz. in Fļ. URSS 21 : l16.
1954; Bumb. in Latv. iļ' 4: l40. 1959. _ G. Tetrahįt Ė. L. Sp. Pl. 580.
1753. _ G. Tetrahįt õ. grandifĮora Beņlh' Lab. gen. et Spec. 524. lB321836; Led. Fļ. Ross. 3 (l):42l. |847-lB49.
Curt. Fl- G. uersįcoĮor
Lond. 2. tab. 38. 1777-1787; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-,
Liv_ u. Curl. 32B. 1852.
G. cannabįlza Rot,h, Tent. F-1. Ger,m. l :254.

flttxy.nnuux saįIerHHü. (4B. joon')
o. Yars 12-7'5 (l00) cm kõr,ge, roheline,

l7B8.

ii1lakaspruunide kantidega;
puhetised sõl,med'e aļl tihedate jämedate harjastega, enamasti näärmeteta"
sõlmevahed samuti enamasti tihedalt harjaselised ja näärmekarvadeta"
Lehelabad 2,5-7,5 om pitkad, l-4,5 cm ļaiad, munajassüstjad, harva süstjad, alusel ahenenud, lrarvemini ümardunud, tipu'l välja veninud, teritu_
nud, servas teravate või tömpjate hambakestega [(5) 7-l0 (l7) ku'mmatrgi küijel], mõlemal pin,nal tihedate kuni hajusate lidus į<a'rvadega;
leheroots 0,5-2 om pikk, ülemistel ļehtedel rnõnikord tiivuliselt 1a,rnen_
dunud. Õied suhteliselt tiheda1es, varre tipul ligistikku asetsevates männastes. Tupp l0-14 mm pikk, hajusalt lühikarvane kuni peaaegu paljas;
tupe putk peaaegu ühepikkuste suurte tipmetega, mis on alusel lehetao_
ļiselt laienenud ja servaĮt näärmeļised. Kroon 2,5-3,5 cm pikk, tema putk
tupe putkest kolm-neli korda pirkern, ka,hvatukollane, üle'mine huuį võrdlemisi 1ai, väljastpoolt kaetud eomale'hoiduvate karvadega, tipul harnbuline,ąļahuule kesk,ntine hõlm äraspidisüdajas, aluse juures soo,ndunud, eestpoolt märgatavaļt laienenud (kuni 5 mm), tipuĮ väikese särnbuga, neelu
juures kolļase laiguga, muus osas tu'mepurpurne või vi'oletn,e. Pähklikesed
äraspidimunajad, 2,75-3,25 mm pikad ja l,7_2,l (2'5) m,m laiad, kergelt
lapikud, üm,marguse viltuse tsikatriksiga, jämedalt ļ<ühmulised, tume- või
punakaspruuni'kad, musta marmoreeritud joonisega.
Õitseb juunist augustini (septembrini), viljad val,mivad alates juunist.
Umbro,huna põldudel, eriti rukkis ja teistes teraviĮjades, hoonete ü,rnbruseS, ka aedades, prarhipai,kadeļ, metsa_ ja niiduservadel; sageli savikaį
pinnasel. Harilik üle kogu Ees,ti.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (peale Arktika ja kõige
l'õunapoolsemate valdkondade), paiguti Lää,ne_ ja Ida_Siberis. Skandinaaviamaades, atlantilises ja Kesk-Eufoopas. Kasvab metsaservadel ja põõsastikes, raiesmikel, prahipaikadel, köögiviljaaedades, l<esadel ja jäät_
maadel, mitmesugustes viljades (eriti suviviljas).
Majanduslik tähtsus. G. speciosa seernneist (sisaldavad 44,30lo rasva)
toodetud õli on kasutatud värnitsa val,mistamiseks, jalanõude määrimi_
seks jne' Õli on :hea maitsega, kuid toiduks tarvitamiseļ kutsub esile
ajutise jäsemete pāralüüsi (eriti kui 'organisrn on töötamisel soojenefļud).

I

specĮosa (lad. k.)
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ilus, tore.
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48. joon. Kirju kõrvik (GaĮeopsis specīosaJ:
mine ja aļumine osa (orig.), b
sigimik, c

-

a- õis

taime üįeeestvaates.

Samasugust toimet loomadesse avaldavad G. speciosa Seemned, kui söödana tarvitatavad kliid on nendega tugevasti prügistunud. Kahjulik põlluumbrohi, samuti nagu pereįkonna teisedki liigid. Kõige radikaalsem tõrjeviis on mitte lasta val,rni,nud seemneid viljapeksmisel variseda, mõnedes kohtades aga niiįmine kõrvi,ku õitsemise algul võimalikuļt maa ligidalt.

ļ06

on eristatud

kasvukohavorme, mis esinevad ka meiļ:
raiesmįkuvor'm; 1isa.kaenĮav,õrsed varreharu
var. įnterrupla Porsch
ja 1ehe vahel arenenud ja- kannavad õisi; sõ1med tihedalt, sõlmevahed
tihedalt kuni hajusalt asetsevate harjaskarvadega, enamasti näärmekarvadeta;1ehelaba hajusalt kaetud õrnade 1idus harjaskarvadega, serv
väheste (5-l0) ham,mastega, alus ena'masti kiiljas; meiļ täheldatud
väga harva (kogutud Tartust rohtunud varernetest);
var. obscura Porsoh
varjuvorm; lisa-kaenĮavõrsed puuduvad või
on arenenud väga nõrgalt; sõlmed näärmekarvadeta, hajusate õrnade
harjaskarvadega, sõlmevahed väga hajusate eemalehoiduvate õrnade
harjaskarvadega kuni peaaegu paljad; lehelaba hajusalt kaetud õrnade
lidus harjaskarvadega, serv rohkemate (9-17) hammastega, alus enamasti ümardunud; eelmisest vormist veidi sagedarn (kogutud aiamaalt ja
põ1lult) ; annab üļeminekuid tüüpvormile;
var. speciosa (var. Įaeta Porsch\
- päikesepaisteliste kasvukohtade
vorm; ļisa-kaenlavõrsed puuduvad või on väga nõrgalt arenenud; sõl,mec
kaetud tihedalt, sõlmevahed tihedaļt kuni hajusalt eemaļehoiduvate har_
jaskarvadega, enamasti näär,mekarvadeta; lelheļaba võrdlemisi tihedate
lidus harjaskarvadega, serv rohkete (10-17) ham,rnastega, alus enarnasti
kiiljas; hariļik.

5. Kare kõrvik - GaĮeopsis tetrahįt, L. Sp. Pl. 579. 1753, excl. var.;
Benth. Lab. gen. et spec. 524. 1832-1836, excl. var.; Led. Fl. Ross. 3
(l) : a20. 1847-1849, excl. var.; V/ied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 328. lB52; Sohmaļth. <D;l. Cp. ,l Įoxrr. Pocc. 2 : 333. t897,
p. p.; Porsch in Abh. Zool.-Bot. Ges. Wien 2 (2):71. 1903; Gams in
I{egi, Illustr. Fl. Mitt'-Eur.5 (a):2465' 1927; Juz. in Fļ. URSS 2t:Į|7'
l954; Bumb. in Latv. fl.4:14l. 1959.
G. Tetrahįt ssp. genuina (Mutel)
Briq. Monogr. Galeops. 291. 1893. - - G. Tetrahit a. genuina Mutel, Fl.
Frang. 3 :29' l836.
o6ltĶuosenHltü.
- flxxy.nruux
cm, rnõnikord üle 70 onr kõrge, püstine, enamasti
O. Vars (8) 20-50
harunenud, tugev, sõlrmede all tugevasti jämenenud ja kaetud allapoole
eemalehoiduvate harjastega, mõnikord segi lidus pehmomate karvadega
või peaaegu mustapealiste näärmekarvadega, sõlmeva,hedel hajusalt kuni
võrdļemisi tihedalt ha,rjastega või harva peaaegu paljas. Lehed (l'3) 37 (10) cm pikad, (0,7) 1,5-5 cm laiad, l-2 sm pikkuste rootsudega,
munajassüstjad, harvemini munajad või süstjad, ürnardunud või kiilja
alusega ja teritunud tipuga, suurte teravavõitu, sulrteliselt kõrgete hamba_
kestega (6-l3 kumrnalgi kütjel), karvased, alurnisel pinna,l enamasti
näärmeteta. Õite kandelehed süstjad, ogaja1t teritunud, tumedapealiste
näärmekarvadega. Õietupp B-ll ,mm pikk, ena,rnasti hõredate Jrarjastega,
hästi märgatavate roodudega; tipmed kõvad, naaskeljad, putkeosaga peaaegu ühepikkused, Servas tumedapealiste näärrnekarvadega. Ķroon ligi
tetrahįt (kt' k.}
mõõt.

_

nelja kandi'ga; sõnades.t tetrņ

_ neli,

ūlgs

-

ring, üntberĮ07

t5 (14-20) mm pikk; väljast karvane' putk uļaiub mõnevõrra üle tupe
tipmete; põhivärvus 1įlla, harvemini valkjas; ülahuul ovaalne' tipul eba_
ühtlaselt hambuline, aļahuule keskmine hõlm nelinurkne või piklik, tipul
tömpunud (ilrrna sämbuta või vaevalt märgatavalt sä.mpunud), lai (2_
4 mm) ja 1ame, neolu juures e,rek'ollane ļaik ja joo,nis pee,nesįlmalise purpurlilla võ,rgu ,näol, mis täidab ainuįt basaalse osa (mitte rohkem kui
2/a pikkusest ja laiusest) hõlmast. Pähklikesed äraspidimunajad, 2,753,5 mm pikad, 2-2,5 mm laiad' ürn.marguse viltu istuva tsikatriksiga"
peenekühmulise pinnaga' tu,me- või lra1įi,kas,pruunid, musta mar,rnoreeritud joonisega.
Õitseb juunist augusiini (oktoobrini), viljad valmivad alates juulist.
Umbrohuna põ1dudei, eriti ruktkis ja kartulis, hoo.nete ümbruses ja
nendelähedastes metsatukkades, metsaservadel, raįesmil<el, ka aedades,
parkides ja nii'tudel (eriti kuhjaļavadel ja küünide ümber), mõnikord vee_
kogude l<allasteļ. Andmeid sageda esinemise kohta mer,erannikutel, laidudel ja rahudeĮ tuleb pidada küsitavaks, sest G. tetrahįį on raskesti eris_
tatav G. bif Įda'st, ,mis eeļistab kasvuko,hrtadena ranniļ<ualasid.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa loodepoolsemates valdkondades,
Skandinaaviarnaades, atlantiiises ja Kesk-Euroopas; naturaliseerunult
Põhja-Ameerikas. Kasvab metsades ja põõsasti,kes, raiesmikel, pratripai_
kadel, jäätmaadel' teede ääres' aedades, põ1lupeenardel, kesal, mitrne_
sugustes (eriti suvi_) viljades. Mägedes esineb kuni 2300 m kõrguseni.
Levik vajab veel selgitarmist, sest seda liiki on mõ,nikord samastatud
G. bifi,da'ga.
Majanduslik tähtsus. Sarna nagu G. speciosa'I. See.m,ned sisaldavad
43,33010 raSva. .ĻIeetai,m.

on

eraļdatud kasvu,ko'havorme, mis esinevad ka mei1:
var. Reichenbacltįį (Rapin) Reichenb. (G. Reichenbachįį Rapi,n)
raiesmi'kuvorm; tairned tugevad, lisa_kaenļavõrsed tairne aiumises osas
hästi arenenud, sageli väga pikad; sõlmed tiüredaļt ja sõlmevahed hajusalt
kaetud jäikade harjasl<arvadega; lehelabad paksuvõitu, tumerolrelised.
kiilja kuni ümardunud alusega, hambad lehe servas suured, enarnasti
tömbid, neid on 6-8 (ll); ebanrän,nased tug'evad, rohkeõieļised, sageli
peaaegu,kerajad, Var"re tipus ligistikku; võrdlemisi 1ra,rva (kogutud
raiesmikeļt ja tihedanatest põl1uikultuuridest); annab ülemineļ<uid tüüpteisendile;

var' siļaestrįs Schļechtend.
- varjuvorm; tai,rned õrne,mad; lisa-ļ<aen'
lavõrsed taime aiunrises osas puuduvad või on nõrgalt arenenud; sõlmevahed hajusate õrnade ,harjaska,rvadega kuni peaaegu pa1jad; ļeheļabad
õhukesed, tumerohelised, kiilja alusega, serv tö,rn,psaagjas kuni täkiļine,.
hambaid B-l0 või värhem; eba'männased õrriad ja väheseõielised; väga
harva (kogutud Aegviidu ja Neeruti metsadest), rohkem on leitud üle_
rninekuvor,m,e var. tetrahit'11e;
päikesepaisteliste kasvu_
var. tetrahit (var. aruensįs Sohlechtend.)
taime alumises'
vorirn;
üIdiselt
lisa-kaenlavõrsed
tugevad;
kohtade
taimed
t08

osas puuduvad või on nõrgaĮt arenenud; sõlmed tįhedate ja sõlmeva'hed
hajusate jäikade,lrarjaskarvadega; leheįabad paksud, heledad koļlakas_
rohelised, kiilja kuni ümardunud alusega, serval selgelt saagjad, ham_
baid enamasti B või 9; ebarmännastes õisi iteskmisel kuni vähesel arvul;
harilil< kõikja1.

Pügaldunud kõrvik
GaĮeopsis bifida l Boenn. Prodr. fl. monast.
178. lB24; Wied. et Web. Beschr. p,han. Ge,,v. Esth-, Liv- u. Curl. 328.
1852; Po,rsch in Abrh. Zool.-Bot. Ges. Wien 2 (2) :86. 1903; Gams in Hegi,
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (a) :2467. 1927; Juz. in Fļ. URSS 21 : llg. 1954;
Burnb. įn Latv. Ī|. 4 : ļ42. 1959.
G. Tetraltįt ssp. bifida (Boenn.) Fr.
Novit. fl. suec. mant. aļt. 38. l839; Briq. Mon,ogr. Galeops. 30l. l893;
Schmalh. o.rr. Cp. u Įoxn. Pocc. 2 : 333. l897 (G. Tetrahit p. bifida
Boenn.).
et Spec. 524. 1'832- G. Tetrahįt u. paruĮfĮoro Benth. Lab. gen.
1836; Led. Fl. Ross. 3 (l) :421. |847-1849.
fluryllnttx ĀByHaĀp*rruü' (49. joon.)
o. Taim ena'rnasti väikse,m ļtui G. tetrahįt, (5) t5-45 cm kõrge;
varre jämendid sõļmede alļ kaetud väga tihedalt allapoole eemaļehoiduvate harjastega (enamasti näär,meteta, mõniko,rd SeaS lidus pehmeicĮ
karvu), muLį osa sõlmevahest samuti enarn_vä,hem tihedalt harjaseline;
näärmeļ<arvu ei ole või esineb kogu sõlrnevarhe ulatuses; nende peake
on vaheļ punane',harilįkult aga kollane. Loheļabad (l,5) 4-9 (l3) cm
pikad, (0,7) 2-3,5 (5) cm ļaiad, süstjad, munajassüstjad või elliptilised,
,alusel alre,nenud, tipuil teritunud; nende servadel madalad, võrdlemisi
.ligistikku asetsevad tömpjad hambakesed (5-l2 kummalgi küljel);
lehed mõlemalt pinna1t ļ<aetud ļiibuvate' võrdļem'si hajusate (harve_
mini įihedate) valgete karvadega, mis aįumisel pinnaĮ on väiksemad ja
:mi1,1e hulgas sageli on othtralt koiļaseid näärmeid. Õite kandelehed ļine_
aaļ- või ovaalsüstjad, tipul ogajalt teritunud, mõnikord 1roļļaste näärmekarvadega. Õietupp (7) 9-l0 (l2) mm pikk, kaetud püstiselt ee'malohoi,rluvate harjastega (harve,mini lühikarva'ne või peaaegtr rpaijas), tipmed
peaaegu niisa,ma pikad kui putkeosa. Kroo'n ll-l3 (l7) mm pikk, põhi_
'värvuse1t enamasti pur'purne või vaĮkjas, harve,rnini vääveļkol1ane või
treemikas; putkeosa ulatub tupest vähe ü.le; üļemine huul ovaaļne, tipul
iö,mbilt ümardunud, tömtrivõitu harnbakestega; alumise huule keskmine
hõlm piklik, kitsas (l-2 mm, külgmistest vaevalt laiem), koļ<kutõ'mbu_
nud alusega, hästi märgatava sämbuga tipul, servadel õitsemise lõpu
poole rulļunud; neelu juures kolrlane 1aik ja joonis kolmest paralleelsest
tumepurpursest või tumeļillast triibust, mis u1atuvad ,hõlma tipuni ja on
ühendatud põikjoone,kestega; ,mõniko:d on See laik nii turne, et jooned
temal pole märgatavad; sel juhul sarnaneb alumise huule muster G. spe'
,ciosa omaga. Pähklikesed ei erįne G. tetrahįt'i päĮtk'likestest.
Õitseb juuni keslrpaigast seoįembrini (novembrini); viljad valmivad
alaįes juulist'

6.

I

bifida (lad. k.)

-

kaheks jagunenud
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49. joon. Pügaldunud kõrvik (GaĮeopsis

bĮf

ida's

Esineb kaiiest ee,lmisest liigist harvemini. Levinud peamiselt ranniku_
aladel, kus eelistab kasvada adruval1ideļ. Sisemaa1 hajusalt, kasvades
umbrohuna rukkis ja teistes põl'luviljades, aias' niidul (kuhjalavadel, küü-

nide ümber), nre,tsas j,m.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osaS, Kau,kaasias, Siberis, KaugIda lõunaosas, Kesk_Aasias Prževalski ümbruses. Skandinaaviamaades,
Kesk-Euroopas, Mongoolia põhjaosas, Põhja-Jaapanis, tuļnukana Põhja_
Ameerikas. Kasvab üldiselt samadel kasvukolrtadel kui eelmine liik.
Majanduslik tähtsus. Sa,rna nagu G. speciosa'|.

Seda ļiiki on kaua aega segi aetud G. tetrahit'iga ja varasemad töõJ
märgivad teda NSV Liidu piirides kui haruldust. S. Juzeptšuki (Fļ. URSS
2l : |23) arvates o,n nende ļiįkide väiine Sarnasus pigem ko,nvergentsi_
nähtus ja ta pooldab o. Porschi seisu,ko'hta, kes peab G. tetrahįt'it sugulaseks G. pubescens'iga, G. bifida't aga G. speciosa'ga.
Ka G. bifida'| on eraldatud 3 kasvukorhavo,rmi, miļiest meil on seni
võidud konstateerida karhte:
var. biftda (var. lteĮiophįį,a Porsch) _ päikesepaisteliste kasvukohtade
vorm; VarS 1i'htne või haru'nenud, Iisa-kaenlavõrseid pole või nad on
nõrga1t arenenud; sõlmed tihedalt ja sõl,rnevahed hajusa,malt kaetud
eemalehoiduvate harjaskarvadega; lerhed heļero,helised, aļu,misel pinnal
näärmetega või il,ma nendeta, hambakesed ļehe Sefvas enamasti tömpJad; õitemännased pole eriti rohkeõielised; harilik;
(var. patens Porsch
vars tugevart harunernucl, lisa- raies,mikuvorm;
kaenlavõrsed hästi arernenud;
sõlmed ja sõlmevahed tugevate eemaļehoi_
duvate harjaskarvadega; lehed enamasti tumei'oheļised, paljavõitu' ham_
hakesed lehe servas suured, teravad kuni tömpjad, neid on
7 või
"nu*r.ti
B; õitemännased tugevad, kerajad, rohkeõielised; tüüpilisel
kujul pole
seni Eestis täheldatud;)
var. scotophįįa Porsah
varjuvorm; vars enamasti harunenud, lisa_
-ļaonlavõrseid pole või nad- on nõrgalt arenenud; sõļmed ja sõlmevahed
kaetud õrnade harjaskarvadega (sõĮmevahed võivad olla peaaegu paljad);
iehed tumeroheļised, alurnisel pinnal enamasti arvukate näärmetega,
leheserv tömpsaagjas kuni täkiline; õitemännased ena'masti väheseõieli_
sed; tüüpilisel kujul väga harva.
Möödunud sajandi botaanilises ki'rjanduses ni,metatakse Ba1timaarlelt ka GaĮeopsis segetum Neok. (G. ochroĮeuca Lam', G. dubįa Leers),
kuid seļle liigi korhta pole seni teada herbaarset tõendusmaįerjali ja ka
tema üldlevikut arvestades ei oĮe ta esinemine siin tõenäoline.

ill

1l.

perekond iminõges
Lamįum1 L'
L. Sp: Pi. 579. -1753.

l]lie- kuni mitmeaas'taserį, iirna võsu:nditeta rohįtaimed, nriįle alumised
lehed on rooisulised ja enamasti servadel madalamalt või siigavamalt
täkilised, ülemised mõnel juhu1 rootsutud, sageli õįtest üleulatuvad.
Õied mõlemasugulised, ena'masti arvukad (6-l0_kaupa mä.nnases), pea_
aegu raotud, koondunud tipmiste ļehtede kaenlas asetsevate'ks eba,männasleks; õite kandelehed lįneaalsed või naaskeljad, õietupest lühemad. Tupp
putkjas või putkjas-kellukjas, 5-l0 rooga, enamasti karvastunud, viie
naaskelja tipmega, mis on peaaegu üihepikkused, vaIheļ aga o.n üļemised
pikemad. I(roon on kahehuuleline, purpurne' harva valge, väljast karvas1
tunud, putkeosa ulatub tupest välja (harva on tuppe suletud), pikk ja
sirge, mõ,nikord ena,rn-värhem kõverdu'nud, ,neelus 1aienenud, seest paljas
või karvaringiga, ü1emine huu1 kiiverjas, terve või ļ<ahelõĮrene, aļuseļ
sage'l i ahenenud, aļumine kol,rnehõlmaline, kesl<,mine hõlm Suureln, neerjas' enamasti sämpu,nud, lkülgmised hõlmad nõrgaĮt arene,nud, 1ühikeste
lisemetega. Tolmukaid 4; nad uļatuvad krooni putkest välja, o.n peaaegu
para1leelsed, eesmi,sed tagu,mistest pikemad; tolmukotid kahepesaĮised,
paljad või karedaļ<arvased. Emakakael kahehõlmalise suudmega, hõlmad
naaskeljad, ü,hesugused. Pähkļikesed ärasņidi,munajad, ü1a1 tömpunud,
ristlõikes teravalt kolmekandiļised, siįeda või ebatasase pinnaga.
Ettroopas, Põlija-Aafrlkas ja Aasias (välja arvatud troopilised alad)
esineb 40-50 liii<i, neist NSV Liidus 12 (13) liiki. Eesti NSV_st on ļ<ind_
laid andmeid 5 lįigi esinemise kohta. Liigi Lamium mol.uceĮĮifoĮium Fr.
(L. intermediutn Fr.) leidumine Eestis on võįmalil<, sest teda ļ<asvab nii
Soomes I<ui ka Rootsis ning kirjanduses märgitakse teda Leningradi
oblastist ja Ruhnu saarelt (Hultėn, l950) ning Leedust (Snarsl<is, 1954).
Et aga autori käsutuses ei ole vastavat herbaarmaterjali, on See liik jäe_
tud siin käsitlemata.
Perekonna tüüpliik on Lamįttnt aĮbum L.

LIIKĮDE MÄÄRAMISE TABEL
1.

oied purpur,sed, mitte üļe 2 cm pikad;
putk
krooni
ruljas, sirge, seest paljas, harvemini karvaringiga, neeUihe- kuni ļra,heaastased taimed.

lus iaiene,nud

2

Püsikud' Õied purpursed või vaikjad, üļe 2 cm pikad; l<rooni putk
alusel ruljas ja sirge, sees karvaring, ülalpoo1 karvaringi 1aiene_
nud, peaaegu puhetunud ja neeļus enam-vähem ļaienenud
4
2. Uļemised iehed varreürnbrised, alumised rootsulised. Kroon I'2_

ļ Iminõgese arrtiilkaggņę
neeļ; r'iiįab õie ehituscle.

tt2

ņirni (näįt'

Pliniusel)

;

kreekakeelsest sõnast lolnos

2 cm

piJ<'ir., säulpunud või terveservalise üļemise huulega, krooni putk
karvarin gi,ta. Urhea astased tai,med
ļ. Hõlmlehine iminõges
Lantįum ampĮexicauĮe I..

-

Ulemised lehed rootsulised või peaaegu rootsutud, kuid mitte varreümbrised. Ķroon l-l,7 cm pikk, ülemine 'huuļ terveservaline, harva
sämpunud; krooni putk karvaringiga või ilma. Uhe- või kaheaastased

įaimed

3.

3

Krooni putk karva.ingitu. I-uį.r".ura .rigrrr,orĻiselt tömpsaagjad,
įiļemiste leįrtede rootsüd 3_7 mm pikad, laiad, peaa"gu 1ilvuīis"d

3'

Hambune iminõges

*

Lamįum hųbridum YiI|.
Ķrooni putke alu,mises osas karvari,ng. Le,heservad täkilised, väga
harva hõlmised, ülemiste ļohtede ro.otsud 3-20 rnm pi.kad, ei ole laiād
2. Verev iminõges
- Lamīutn purpureurrl L.
Kroon roosapurpu,rrne, harva vaari'kakarva, enamasti täpilise alumise
huuļega ja lühiripsmeļise ül,emise huulega. Varred aļuseļ tõusvad.
Lehtede pinnal mõnikord heledad laigud; üļemisecl varreļehed töm_
bid või ļühikeselt teritunud tipuga
5. Täpiline iminõges
- Lamįutlt macuįatum L'
Kroon valge või kolļaikasvalge, pi,karipsmelise üiemise huulega' Vars
sirge. Lehed il,ma 1aikudeta; üļe,mised varrele,hed pikemalt teritu,nud
tipuga
4. Valge iminõges
Lamįum album L.

4.

-

l.

sektsioon PoĮļįchįa (Schrank) Briq. in Engl. et Prantl, Pflanzen_
Gen' PoĮlichįa Schrank in Acta Erf . 3 : 35.
rulja, aluseļ arhenemata putkega,,mis on seest
paljas, mõnikord karva,ningiga, ja neelus 1aienenud

4 (3a\ :254. lB97.
l78t. _ Ķroon korrapärase,

Ī.am.

l.

ala,msektsioan AmpĮexįcauĮįa Briq. in Engl et Prantl,'.Pf{ d'nzen4 (3a) :255. lB97; Gorschk. in Fl. URSS 2t 127. 1954. Kroon
l'4-2 cm pikk, putk seest paljas või katļ<endliku karvaringiga,- ülemine

tam.

huul sämpunud või terveserva,ļine, al,u,mine külgmiste hõlmadega, millest
kummalgi on 1 või 2 niĪtjat ļiset. Ü,heaas,tased taimed.

l.

Lamįum ampĮexicauļe1 L.
spec.5ll. 1832-1836; Led.

Hõlmlehine iminõges

Sp. Pl. 579.
Fļ.
3 (Į):a27.
Ross.
1847-1849; 'v/ied. et web. Bescihr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curr. 330.
1852; Schmalh. @.rr. Cp. u Įoxu. Pocc.2:337' lB97; Ga,ms in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt'_Eur. 5 (4) : ząsz' l927; Gorschk. in Fl. URSS 2l : |2B'
l954; Bumb.'in Latv. fl. 4: l43. 1959.
- flcHorxa cre6.neo6leMJlloųafl.
1753; Benth. Lab. gen. et

(50. joon.)

o või talvituv o. Taiirn l0-35 (55) cm kõrge. Var.red enamastį
arvukad, aļusel enam või vä'hem har,unenud, allpoo1 paljad, ülalpool lrajul

Ladinakeelseies.t sõnadest ampĮexus

E Eesti NSV lloora

-

ümbritsev, ümberhaarav, cauįįs

-

vars

lt3

b

a

50' joon. Hõlmlehįne iminõges (Lamium ampĮexicauĮe): a
Ö
tavaline õis, c _ kleistogaamne õis.

-

_ taim

(orig.}*

saIt valgete lidus karvadega. Alumised 1ehed lai- või ū,marmunajad,
ebasümmeetriliste pooltega, täkilised või täĮ<ilisļõhised, 2-4 suure ham_
baga kummalgi küljel, 0,5-3,5 cm pi&ad, O,7-3 (3,5) cm laiad, l_

3,5 cm pikkustel rootsudel; üļemised lehed tavaliselt rootsutud, neerjad,
poo1eldi varreümbrised, sügavalt täkilised, 0,7-2 (2,5) cĪn pikad ja
t-2,5 (4) cm laiad, õietupest üleuļaįuvad; kõi,k lehed sõrmroodsed,
hõredalt kaetud madaļate harjaskarvadega. Õied üksteisest eemal asetsevates männastes (ü1alpool mānnasecl ligistikku); õite kandelohed süstjasnaasJ<eljad, l,5-2 mm pi,kad, ri:psmelised. Tupp putkjas-kelluū<jas,
6-7 mrn pikk, tihedalt kaetud valgete sirgete ļidus karvadega, tipmed
süstjasnaaskeljad, putkega peaaegu ühepikkused, nende servadel rips_
mekesed, mis pärast õitsemist kaovad. Kroon purpurne või roosa, (l,2)
l,7-2 cm pikk, väljast karva,ne; putkeosa pikk, peenike, sirge, mõnikord
enam või vähem kõverdunud, neelus laiene,nud, seest paljas, tupest tuge_
vasti r'äljaulatuv; ülemine huul piklik või munajas, 2-3 mm pikk, tömp;
alumine huul ülemisest veidi pi,ke,m, tumeda.mate täpikestega, keskmine
hõlm äraspidimunajas, sämpunud, aļusel ahenenud, kü1gmised hõ1mad
r'äikesed, kumbki ühe tömbi lisemega. Mõnikord ei oļe kr,oon täiesti are_
nenud, ei uļatu tupest välja. Pähklikesed āraspidi,munajad, 2-2,7 mm
pikad, umbes l ņm laiad, peaaegu kolmekandilised, halllpruunid; nende
pinnal suured valged näsad.
Õitseb maist soptembrini.
Umbrohuna peamiselt põldudel (eriti kar,tulis ja rukkis) , alā ka
aedades, teede ääres, elamute ümbruses ja ,mujal. Võrdlemisi hįriļik,
peamiselt vabariigi põhja- ja lääneosas.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Kaukaasias, Kesk-Aasias
ja Lääne-Siber s peaaegu kõigis valdkondades, Ida-Siberis lõunapoolsetes val dkond ad,es, Kau g- Idas Vladivostokis. S,kandinaaviamaades, Ķesk_ j a
atlantilises Euroopas, vahemeremaades, Iraanis, Himaalajas, Jaapanis,
Hiin as; natural iseerunult Põhja_Ameeri,kas. Kasvab peamiselt u,rnbrāhuna
kuļtuurmaistul kergematel, kuivematel muldadel põldudel, kesadel,
aedades, viinamarjaista'ndusįes, elamute lälheduses, teede ääres ja prahipaikadel, aga ka la,mmi- ja kultuurniitudel, metsalagendikel ja -serįadel.
Mägedes võib esineda 2,5 km kõrguseni.
Meil esi'neb tüüpteisend var. ampĮexicaule järgmiste vormidega:
Ī. ampĮexi,cauįe
- õįekroon normaaļsel,į arenenud; kõik õiemännaste
kandelehed r,ootsutud; harilik;
Ī. cįandestįnwn Reichenb.
õiekroon pole täiest,i arenenud, vaevaļt
- välja;
uļatub nupu,kujulisena õietupest
harvem kui tüüpvo,rm;
Ī' |aĮIax Junger
õiemännas,te kõige alunrised kandele,lred lühirootsulised; harva.
2. alamsektsioon Purpurea Briq. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4
(3a) : 255. 1897; Gorsohk. in Fļ. URSS 2l :129. 1954. _ Kroon 0,6_
l,6 cm pikk, putk seest karvaringiga' harva paljas; üļemine huuļ terveseryaline, harva sämpunud, alumine külgmiste hõlrnadega, millest kum_
malgi on üks niitjas ļise. Urlre_ või kaheaastased taimed.

6į

ll5

2. Verev iminõges - Lamįurn purpureum 'L.Sp'Pl.579. t753; Benth.
Lab. gen. et spec. 512. 1832-1836; Led. Fl. Ross.3 (l):428. 1847-1849;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Estįr-, Liv- u. Curl. 33l. 1852; S'chmalh.
O.,r. Cp. u IOxu. Pocc. 2:337.lB97; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 (a) : 2450' |927; GorschĻ. in Fļ. URSS 21 : l30. 1954; Bumb. in Latv.
(5l. joon.)
Ī|. 4: l44. l959.
- fcgorķa nypnypoBaf.
O, a.). Taim (5) 10-30 (40) cm kõrge, ebameeldiva lõhnaga. Varred
püstised või tõusvad, alusel harunenud, paljad (mõnikord pisut karva_
sed), sageli pruunikad. Alu,mised lehed munajassüdajad või laimunajad,
(0,5) l-3 (4) crn pikad ja laiad, tömbivõitu, 0,5-6 cm pi'kkuse rootsuga; ülenrised munajad, enamasti liīhidaļt teritunud' 2-5 mm pikkuste
rootsudega või peaaegu rootsutud, mõnikord lillakaspurpursed, õitest üle_
ulatuvad; kõįk lehed kortsulised, peaaegu sõrmroodsed, täkilise või kahelifäk lise Servaga, alt peaaegu paljad, peaĮt väga hõredalt või tihedamalt
Ļ,ehmete lühįkeste valgete ļidus karvadega. Õied männastes, mis ülalpool on ligistikku, aļurnised aga üksteisest eemaļ. Õite kandelehed 33,5 mm pikad, ripsmelise servaga. 'Iupp putkjas-kellukjas, T-9 mm pikk,
krootiist kaks korda lühem, paljas või nõrgalt karvane, üaheļ Į lla võį
lillakaspurpttrne; süstjad, pikalt naaskeljad tipmed on putkeosaga pea_
aegu ühepikkused, noidtrvad viljumisajal harali. Kroon helepur,purne,
mõnikord roosa' |,2-1,,7 cm pi'kk, väljast karvastu,nud, peenikese sirge,
rulja putkega, mis on neeļus ļaienenud ja millel on sees tkarvaring; üle_
mįn,e huul pikli'k või munajas, 3,5-4 mm pikk, ena,masti alumisega ühe_
pikkune või veidi pikem, peaaegu sirge, terves'ervaline; alumise huule
keskmine hõļm 2 mm piktk ja lai, äraspidineerjas, sämpunud. alusel ahe_
nenud, pinnal mõnikord harvad lillad täpikesed; külgmised hõlmad vāikeserl, laiad, ļürhikesed, ü,he süstļaslineaalse 1ise,mega. Pähklikesed äraspidimunajad, 2-2,5 mm pikad ja l-1,3 mm laiad, peaaegu J<olme,kandiĮised, hallid või heļe'tralļid, pinnal ebamäärase kujuga harva.d väikesed
valgecl kasvundid.
Oitseb aprillist oktoobrini.
Umbrohuna aedad,es' põldudel ja elamute ümbru'ses. Väga sage.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euro,opa-osas ja Kaukaasias peaaegu kõikides valdkonrįades, Lääne-Siberis kohati, lda-Siberis põrhjapoolsetes valdkondades. Sļ<andtnaiviamaades, Kesk- ja atlantiļises Ėuroopas, Vahemere'
rnaades' Balkanįl, Väike-Aasias, Põhja-Iraanis, Jaapanis, Kanadas. Kasvab met,sades, met,saservadel, põõsastikes, mäenõlvadel, ka umbr,ohuna
põldudel' kesadel, viinamarjaistandustes, aedades, tarade ja müüride
liäres ning mujal. Mägedes võib esineda 2'5 km kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Hea meetai,m, mille iga õis annab 1_l,5 mg
13-|7 U/9 -lise suhkrusįsaļdusega nektarit (Grosshei'mi järgi) . Rahvameditsiinis on kasuįatud ravimtaim,ena.
ļ

il6

purpureum (lad. k.)

_

purpurne, punane.

C

a

b

5l.

joon. Verel iminõges (Lamium purpureum):

įaim,b

-

harunenud tai.m,

c

-

õietupp. (a

a
jab-

harunemata

-

orig.)

Hambune iminõges _ Lanlįum hgbridun ' vilļ. Hist' Pl, Dauph'
l:251. 1786; Gorschk. in Fl. URSS 2l:132. 1954; Bumb. in Latv. fl.4:
(with.)
l45. 1959.
- L' hųbridum Yill. ernend. Gams ssp. dissecturn
Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (4) :2455. |927'
L. dįssecturn
- Sp. Pl. 3:89.
With. Arr. Br. Pļ. ed' 3. 3:527. |796'
L. įncįswn'Wi||d.
lB00, p. p.; Benth. Lab. gen' et spec. 5l2. l832-l836; Led. Fļ. Ross.
3 (l) :428. 1847-1849; Wied. et Web. Besohr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 330. 1852.
fcsorxa ru6pn4nan. (52. joon.)
O, o. Taim -5-35 (60) c,m kõrge. Vars täiesti või peaaegu paljas,
mõnikord pruunikaslilla, aĮates alusest harunenud, tõusev. Lehed sõrmroodsed, kaetud harvade valgete karvadega. Alumised ļehelabad neerjad,
sõõrjad või munajad, (0,8) l,5-3,5 cm pikad ja (0,B) l,4-3,5 crn laiad,
tömbid, sirge, südaja või kiilja alusega, sügavaĮt ja ebaühtlaseįt tömpsaagja kuni täkilise servaga' 0,5-4,5 cm pikkuste rootsudega; ülemised
lehed sageli purpursed, peaaegu rornbjad, 1,3-5 cm pikad ja l-5 cm
laiad, ligistikku, sageli õįtest üleulatuvad, tömbivõitu, ebaühtlaselt lõhise_
saagja servaga' 3-7 m,m piĮrkuse rootsuga. Õied tirhedates männastes,
ülalpool ligisti.kku. Õite ka'ndelehed lineaalnaaskeljad, 2-2,5 (3) 'mm
pikad. Tupp kellukjas, enam või vähem karvane, mõnikord punakaspurpurne, 6_.7 mm pikk' putkega umbes ühepikkuste lineaalnaaskeljate, rips_
meliste tipmetega, mis. tugevamaļt laiuvad kui L. purpureum'il. Ķroon
l-l,6 cm pikk, purpurne, väljastpoolt karvastunud, neelus laienenud;
putkeosa sirge, ilma karvaringita; ülemine huul pikli.k, terve, tö,mp, 3,54 mm pikk; alumise huuļe keskrnine hõļm suurem, äraspidineerjas, l,52 mm pikk, 2 rnm lai, ülalpool sämpunud; külgmised hõlmad laiad, l mrn
pikad, ku'mmalgi üĮ<s 0,2 mm pikkune lise. Tolmukaniidid paljad; tolmuka_
pead ülemises osas karva.sed. Päthkli,kesed äraspidimunajad, 2,5-3 mm
pikad, l,5 mm laiad, kolmekandilised, pruunikashallid või hallid, nende
pinnal harvad väikesed valkjad kasvundid.
Õitseb ja viljub maist augustini (o,ktoobrini).
Umbrohuna, peamiselt põldudel ja aedades. Mitįc harva.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa läänepooļsemates vaįdkondades. Skandinaaviamaades, atlantilises ja l(esk-Euroopas, Vahemeremaades. Levinud umbrohuna kultuurmaistus, eriti puu- ja juurviljaaedades.

3.

2. sektsioon Lamįurn. _ Lamiotgpzs Durrnort. Fl. Belg. 45. lB27; Briq.
in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. a (3a) : 255. 1897.
Krooni putkeosa

päris alusel ruljas ja sirge, veidi kõrgemal ko,kku nöördunud
ja siis
vasti laienenud ni,ng kõverdunud; laienenud osas karvari,ng.

tuge_

l. rida AĮba Gorsc,hk. in Fl. URSS 2l : l34. 1954. _ Enam või vähem
karvastunud püsikud. Kroon kollakas_ või roosakasvalge, ü1emine huul
terveservaline, alu,mi'ne ,huul ainult alusel täpiline.
\

ilB

hgbrĮdum (lad. k.)

_

hübriidne, ebaehtne.

c
b

a

_
5?- ioon. Flambune iminõges (Lamiun hųbridum): a
- taim (orig.), b ia c
näārmed tugevasti suurendatuĮt.

4. Valge iminõges

Lamįum aĮbum 'L.Sp.Pl.579. 1753; Led. Fl3 (1) : a29. 1847-1849; 'Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

Ross.
I"iv- u. Curl. 332. lB52; Schmaļ,h. <Dl. Cp. u Io>ķu. Pooc. 2 : 336. lB97;
Gams i,n Hegi, Illus,tr. Fl. Mitt.-Eur.5 (4):2445. 1927; Gorschk. in Fl.
URss 2l:134. 1954; Bumb. in Latv. fļ. 4: 146. 1959.
- L' auĮgatunl
Benth. B. aĮburu Bent'h. Lab. gerr. et spec. 5|4' 1832-1836.
- fcnorķa
6enan, lJlyxafl KpaIĮĮĪBa.
4. Taim 20-60 (ja rolhkem) c,m kõrge, roomava risoomiga, kaetud
harvade pehmete valkjate eemalehoiduvate karvadega. Vars sirge, lirhtne,
harva veidi harunenud. Le,hed enam-vähem sulgroodsed, munajad, pea_
aegu sirge alusega või südajad, (l,5) 2,5-7,5 cm pikad, l,5-5,5 cm
laiad' e,nam või vähem į<ortsulised, hõredalt karvased, tipul võrdlernisi
pi,kalt teritunud (harva tömpjad), terava,lt saagjad Ī<uni (harva) peaaegu täkilise Ser,Vaga, l,5-4 cm pikkuste rootsudega; ülemised lehed
peaaegu Sa'masuguse kujuga, kuid pikemaįt teritunud ja lühemate (0,5-l c'm pikkuste) rootsudega. Õied peaaegu raotud, üksteisest eemaį
asetsevates mä,nnastes, 2-2,5 c'm pirkad, üļenriste ļehtede kaenlas. Õite
kandeļehekesed l,5,mm pikad, 1ineaalsed, teravad, ripsmelise Servaga..
Tupp keilukjas, 0,9-l,2 om pikk, a,luseĮ sageli violetjas või mustjas,
Irajusalt karvane, naaskeljalt teritrrnud süstjate ti,pmeĮega, mis on 0,50,8 cm pikad ja 0,5-l mm laiad, pu,t,,l<est veidi pike,mad, ripsmelise servaga, enam-r,äļrem,k,ooļdu,nud või viljunrisajaĮ eemaļeh,oiduvad. Kroon
kolļakas- või määrdunudvalge, 2-2,5 cm pikk, väljastpoolt, eriti ülernises
osas, tihedalt ikarvastunud, alu,mise lhuuüe aįuseį täpid; 'putkeosa tupega
peaaegu ühepikkune või pikem, alusel ahene,trud, viltus'e karvaringiga ja
veidi kõverdunud, neeļus laienenud; ülernine huul äraspidimunajas , 0,7l cm pikk; alumine huul l-l,2 c,m pik,k' ,keskmine hõļm 4-6 m,m pikk ja
3-4 (5) mm 1ai, äraspidineerjas, alusel ahenenud, sügavalt sämpunud,
servaļ pikad ripsmekesed; külghõlmad 2 mm pikad, üļre lineaalnaaskelja
ļ mm pikl<use lisemega. Pähklikesed piklikmunajad, peaaegu kolmekandiļised,3_3,5 mm pikad ja l,5 mm ļaiad, tumedad rolre,kaspruunid, pinnal kaetud roidetaoliste kasvunditega.
Õitseb aprillist septe,rnbrini (oktoobrini).
Umbro,hu,na peamiselt aedades ja õuedel, teede ääres' par,kides, elamute ümbruses' Väga sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Arrk,ti,kas, Euro'opa_osas, Kaukaasias ja
Siberis kõikides vaįd;kondades, Kaug-Id'as Ussuurimaal, Ķesk-Aasias ida_
ja lõunapoolsemates valdkondades. Skandinaaviamaades (peale põhjaosa), Kesk- ja a,tlantiįises Eur,oopas, Valhemeremaades, Baika'nil, Väįke_
.Ąasias, Kurdistanis, Iraanis, Himaalajas, Mongoolias, Jaapanis, Hiinas,
Kanadas' I(asvab lelit- (harvernini ,okas_) metsades, nende servadel, põõsastikes, hekJ<ides, ka umbro,huna aedades, fäätmaadel, teede ja elamute
l

ähikonnas.

Majanduslik tähtsus. Droogina kasutata'kse õiekroone,,mis sisaļda_
vad parkaineid, glükosiide, ļima, suhkrut, riringit alkaloidi, eeterlikku õlį
I aĮbutt (lad. k.) * valge
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ja saponiini.

Lehįedes on leįtud ca l5 ng% karotiini. Õite p'reparaate
(vesilahusena) kasutatakse rahvameditsiįnis. Hea meetaim. LeĮrtedes leidub ka A- ja C-vitamiini. Noori vees keedetud lohti võib tarvitada nagu
spinatit. Kasrrtatav ilutai,mena (eriti laiguliste ja ļ<oļļaste lehtedega
vormid).

2. rida Macuįala Gorsohk. in Fl' URSS 2l:|37' 1954. - Enam või
r,ä,hern karvastunud püsi,kud heledalaigulisįe lehtecįega. Ķroon pur'purne'
alu.mine huul täpiline.

5. Täpiline iminõges - Lantį,urn tnaculatum'L.Sp.Pl. ed.2. B09'
Fl. Ross.3 (l) :430. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Es'th-, Liv- u. Curl. 33l. lB52; Schmal,h. o.rr. C,p. u Īoxg. Pocc.
1763; Led.

2 : 336. ļ B97; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a) : 2447 .l927; Gorschk.
in Fl. URSS 2l: l37' 1954; Bumb. in Latv. fį.4: l48. 1959.
L. uuĮgatum

Benth. a. rubrtrm Bent'h. Lab. gen. et spec. 514. 1832-1836.
īļ'lTĻĪļ4cTdfl

4'

.

(53. joon.)

-

fcsorxa

Varrecį 20-90 cm rkõ,rged, alusel 1amavad, sageli juurduvad, kaetud hõredalt või ti,hedamaįt valgete karvadega, mõni:kord punavioletsed;
risoom 2-3 mrn jä,me, roomav. Lehed enam-vähem sulgroodsed, ,munajad või siidajad, 2-g 9- pikad, l,5-5,5 cm .ļaiad, kortsulised, tipul tera_
vad või tömpjad, kahelisaagja, saagja või kaheļi-täkilissaagja servaga,
enam-vähem hõredaļt tkarvased; aįuinised lehed l-4,5 cm pikkuste rootsudega; ülemised le,hed alusel enamas'ti tömbid, l,5-4,5 cm pikad ja
l-4 cm laiad, õitest üleuįatuvad, 0,3-l cm pikkuste rootsudega, mõnikclrd punakad, karheli- või ļihtsaagja servaga. Õied raotud, ülemiste leh_
tede kaenļas asetsevates männastes. Õite karrdelehekesed l,5-2,5 mm
pikad, lineaalsed, rirpsmelise servaga, Tupp ke;llukjas, l-1,2 cm pikk,
peaaegu paljas; alus ja tipmed sageli vioĮetjad; tipmed süstjad, pikalt,
peenelt, naaskelja1t teritunud, putkeosaga ü,hepikkused või sel1est veidi
pike,nrad, tugevait kõverdunud, eemalehoiduvad. Kroo'n roosakaspurpurne
või roosakas täpilise alumise huulega' 2-2,5 (2,B) cm pikk, väljastpoolt,
eriti ülemises osas' tįhedaĮt karvastunud; putk pee'nike, kõverdunud,
(0,7) l-l,5 clir,pikk ja 0,3-0,4 crn lai, sees risti kulgev karvaring, neeļus
laienenud; ülemine huul piklik, l cm pikk, alusel ahenenud, sirge, terve,
iilaipool pisut kõ,rlerdunud; aļumise lruuįe keskirnine ,hõļ,m äraspidineerjas,
aļuseļ ahenenud, sügavalt (peaaegu pooleni) lõlrestunud, ebaü,htlaselt
tömbitäkiļ ine, külgmised hõlrnad kolmnurkj ad, ühe naasĮ<elja, kõverdunud,
l-l,5 mm pikkuse lise,mega. Pähklikesed äraspidirmunajad, kolmekandilised,3-3,5 m,m pikad ja l,5 mm ļaiad, oliivro,Lrelised, peene kirjaga.
Õitseb ja viljub juunist augustini (o,ktoobrini).
Klindia1uses ļehtmetsas ja võsas, harvemi,ni oja- ja jõekallastel, par_
kides j,m. Põhja-Eestis (eriti Korhtla-Järve rajoonis) võrdlemisi harilik,
mujal harva. (54. joon') Eestit ,läbib liigi areaaļi põhjapiir.
1 macuįatunt (lad. k.)

*

täpiline

t2l

a

b

e

c

d

53. joon. Täpiline iminõges (Lamium macuĮatutn).. a
ristlõįkes,
- sigimik
seeme pikilõikes, c _ õis poolküljelt, d _ õis pikilõikes,
e _ õįtseva
taime ülemiņe osa (orig.).
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54. joon. Ī'äpilise inrinõgese (Lanttutt macuĮatum) leitrļ<ohad Eestis.

Üldlevik. Nõukogtrde Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas ja Kaukaasias. Kesk-Euroopas, Vahemeremaades, Põhja-Iraanis; metsistunult Skandinaaviamaade lõunaosas, atlantiļises Euroopas, Põhja-Ameerikas. Levib
jõgede ni sļ<etel liivastel kallastel, ovraagides, metsata mäenõlvadel, raiesja segametsades, hekkides, aga ka müüride ja teekraavide
'miL'el, leht_
prahipaikadel.
ääres ning
Mägedes esineb 2 km kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Noori lerhti võib tarvitada toiduks (supina). Hea
meetaim. Mõnel pooi (Lääne-Euroopas, P,õhja-A,meerikas) kasutatud ilutaimena, eriti heiedalaiguliste Įehtedega teisendit.
12. perekond koldnõges

-

GaleobdolonI Adans

Adans. F'am. p1. 2 : 190.

1763.

Püsikud südajate pi,karootsuliste alu,miste lehtedega, enarnasti võsun,ditega, Õied raotud, 6-kaupa ebamännastes, mis asetsevad ülemiste lehtede kaenlas, männased ü'lalpool ligisti:kku; õite kandelehekesed tupest
2-3 korda 1ühemad; tupp kellukjas, l0 ebaselge r,ooga' karvasttrnud,
süstjasnaaskeljate tipmetega. I(roon karhehuuleline, ko,llane, pea.aegu paindunud putkega, mis on neelu suunas pikkarnööda laienev, purhetunud, Sees
viļtuse kan'aringiga, ei ulatu tLrpest välja; ülemine huul munajaspiklik.
lKreekakeelsetest sõnadest gale

meeldiva lõhna järgi.

-

nirk

iõhk, bdoĮos

_ vina,

lehk; taime

eba_
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kiiverjas, terve, alurnine koļme,h,õlmaline, süstjate terveservaįiste teravate
hõl;madega; keskmine hõl,rn külgmistest ai.nult veidi Suurem' külgmised
hõlniad ilma lisemeta. Tolmurkaid 4, ulatuvad krooni putkest välja, ees_
mised ta gu'mistest pikemad; toļmulkotid paljad, eemalehoiduvate pesadega.
Emakakael kathehõl.malise suudmega. PähkĮikg5gį įraspidimunajad, tömbi
tipuga.
Perekonda arvatakse tavaļiselt üks liik mitrnete aļamliikidega, mis
o.n levinud Lää,ne-Eur'oopas ja Põ,hja-Iraanis.

l' Koldnõges _ Gaįeobdoįon luteunrl Huds. Fl. Angl. ed. 2. 1 :25B.
1778; Wied. et Web. Bescihr' p,han. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.329. 1852;
Gorschk. in Fl. URSS 2l : l39. 1954; Bu,mb. in Latv. Īļ. 4 : l49. 1959.
GttĮeopsis Gaįeobdoļoru L. Sp. Pl. 5B0. |753.
Lamįunl GaĮeobdoįon (L.)
Nathh. Fl. Monsp. 1756; Crantz, Stirp. Austr. ed. 2. 262. 176g; Benth.

Lab. gen. et spec.516. lB32-1836; Led. Fl. Ross.3 (t) :481. 1847-1849;
Sohmalh. o,r. Cp. u Įoxu. Pocc. 2 : 335. lB97; Gams in Hegi, Ilļustr. Fl.
Mi,tt.-Eur. 5 (a) :244l. |927.
L' gaĮeobdoįon (L.) Nathh' ssp. galeobdoļon
- Roįrhm. Exku,r,si,onsfi. Krit. Ergänzungsb.266. l963. Lamįastrum
gaĮeobdoĮon (L) Ehrend. et Polatschek in Õsterr. Bot.- Zeitschr. tl3
(l) : l08. l966. 3e.leuuyx ;<e,rrķlü. (55. joon.)
4. Tai,m nöörja lrarune,nud risoomiga. Vars ena,masti hõredaļt kaetud
pehmete vaĮgete lidus karvadega; õitsevad võsud ļihtsad, harilikult püstised, 15-50 cm kõrged; viljatud võsud maadjad, juurduvad, kuni 65 cm
pil<ad, arenevad tavaliselt ,tai,me õitsemise lõpu,ks. Lehed munajad või
laimunajad,'harvade karvadega, mõnikord peaaegu paljad; ļaba hariļikult
sirge, harva nõrgalt südaja, ümardunud või kiilja alusega, tipp enamasti
ümardunud ja ogateravikuga, serv täkiline või ebakorrapäraseli saagjastäkiline (harva jämesaagjas), vahel terav, laba pikkus l-5 (B) cm ja
laius l-4 (5) om, roots l-3 (6) cm pi,kk; ü1emised (õitemännaseid
kandvad) lohed l,5-4 (5) cm pirkad, l-3 (4) cm laiad, süstjasmunajad,
lühe,ma rootsuga, pikemalt teritunud tipuga ja saagja,ma servaga, õitest
üleulatuvad. Õite kandelehekesed 4-4,5 mm pikad, lineaalsüstjad, naaskeljad, teravad, ripsmelise servaga. Tupp kellukjas, (0,8) l-lp cm pikk"
enamasti rnadalate ja tihedate 'ka'rvadega, kolmnurĮ<jas-süstjate naaskeljalt lõppevate 3,5-5 m,m pirklkuste iipmertegā, 'Īnis on puĮkeosast ļühemad.
Kroon ko1lane, (l,5) |,B-2,l cm piJ<rk, väljastpool't karvastunud, ripęme_
lise servaga, peenirkese putkeosaga, mis ei ulatu tupest välja ning on
alusel lapik, ülalpool purhetunud, ļaienenud neeļus karvaringiga; iilemine
huul piklikmunajas, umbes l cm pikk, tömp, terve, aluse poole ahenenud;
aļumine huuļ oranžide ļaikudega, ,tema kes'kmine hõlm 4-4,5 m,m pikk
ja l,5 mm lai, kujult ülhesugune külgmiste, veidi väiksemate koĮmnurrkjate
või munajassüstja,te teravate hõlmadega. Pä,hklikesed äraspidimunajad,
2,5-4 mm pikad ja 1,2-2 rnm laiad, mustjaspruunid, kol,rnekandilisedOitseb maist juu,lini, viljad valmivad alates juunist.

I
t24

luįeum (lad. k')

_

kollane

d
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55. joon. Koldnõges {GaĮeobdoĮon Įuteunt):

a*

õitser' taim (orig.),

b

-

õis.

Peamiselt parema pinnasega kuusi'kutes, aga ka segametsades, sarapikes, parkides, harva männi-sega,metsades. Võrdlemisi harilik mandrit
osas, kttid peaaegu puudub läänesaartel (seni teada üksainus leiukoht
Hiiumaalt). Eestit läbib liigi areaali põhjapiir.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (välja arvatud kõige põhja*
poolsernad valdkonnad) ja Kaukaasia keskosas. skandinaaviamaade.
lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Põhja-Iraanis. Kasvab parasrriisketes leht- ja okasmetsades, põõsastikes ja mõnikord
niitudel. Mägedes võib esined a paari kilomeetri kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Kasuta,tav ilutaimena pin'na katmiseks varju*
listes ja poolvarjulistes kasvukohtades.
Koldnõges varieerub tugevasti õie'tupe poolest. Selļe aļuseĮ on püstitatud rida vorme, miļlest Suur osa esineb ka meil:
Ī. gĮabrescens (Beck) (Lanlium gaĮeobdoton SSp. gaĮeobdoĮon f"
gĮabrescens Beck)
- õietuped (ja vars ü1altpoolt) peaaegu paljad; väga
nu'|.u'orrrr*
(Beck) (Lamium gaĮeobdoĮan SSp. gaĮeobdoĮon Ī. artu'A
Beck)
- õietupp karedate laiur.ate karvadega, tipmed naasrkeljad, putkest
tubļisti lühonrad; harva;.
f. Įuteum (Lamium gaĮeobdoĮorį SSp. gaĮeobdoĮon Ī. galeobdoĮon) _
õietupp madaĮate karedate karvadega, vars õisiku atl 1idus karvadega;
sa ge;

Ī' puberulurn (Bec,k) (Lamium. gaĮeobdolotį SSp. gaĮeobdoĮon

puberuĮum Beak)
võrdļe'misi ha,rva.

l3.

-

f-

õietupp hõredalt asetsevaįe madalate karvakestega;

perekond lakksaba
- Chaįturls1 Willd
Willd. Fl. Berol. 200. i787.

Uhe- kuni kaheaastased taimed lõhestumata le,htedega' Õied koondu_
nud paljuõielisteks mä,nnastoks, miS moodustavacl pika hõreda õisiku"
Putk putkjas-ke'11ukjas, 10 pikirooga ja 5 püstise tipmega, mis on ühetao_
lised ja naaskeljalt teritunud. Ķroon valkjasroosa, tupega peaaegu ühepikkune, karvaring putkes puudub; ülelmine ja alumine huuļ ühesuurused,'
ülemine huul munajas, ülalt karva,ne, alumine huuļ koļme äraspidimunaja
hõlmaga, kes,kmine kü1gmistest veidi Suu,r,em. Toļmukad ühepikkused,.
uiatuvad kroonist veidi välja. Päthklikesed teravalt kolme,kandilised, tipu!.
ümardunud.
Perelkonda kuulub üksainus, Eu,raasias ļevinud ļiik.

>K l. Lakksaba
- Chaįturus nlarrubįasįrum' (L.) Spenn. in T. Nees,.
Gen. fl. Germ. 2:tab.3l. 1843; Sc'ļrmaļth. <Dl. Cp. u Į{Jxit. Pocc. 2:335.
1897; Kuprian. in Fl. URSS 2l :144. 1954; Snarskis, Vadov. Liet. aug.

ļ Kreekakeelsetest sõnadest chaįte
lõvi-) |akk, oura,
- (hobuse-,
2 marrubįastrum _ Marrubįunįi taoline,
eba-Marrubium.
126
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56. joon. Lakksaba (Chaiturus marrubīastrun). otig'
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57' joon. Lakksaba (Chaiturus marrubįastrurn) hävinud įeiukoht Eestis

- Leonurus Marrubįastrum L. Sp. Pl. 5B4. 1753; Benįh. Lab.
gen. et Spec.520. 1832-1836; Led. trļ. Ross' 3 (l):424' lB47-lB49; Vilb.
Eesti taim. ed.2. 197.1925; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (4):
2390. 1927.
IIIaHĀponuü. (56. joon.)
- lpilnoxeocT
o, o. Taim
hallikasr,orheļine. Vars püstine, kaetud väga lühikesrte aļļaSuunatud karvakestega, 30-60 (l20) cm kõrge, üļemises osas mõniikord
harunenud. Lehed lürhirootsuļised,,munajad ürnardunud alusega (ü1emi_
sed süstjad kiilja alusega), jämedalt saagjastäkilised (ülemised tervema
servaga), ü1e,misel pinnal paljad, alurrniseļ 1ü1rikeste lidus karvakestega;
įeheļaba 2-5 cm pikk, l-3 cm ļai. Õisik sageļi harunenud, ü,ksteisest
eemal asetswate, enamasti arvukate mä,nnastega. I(andelehekesed nõel_
jad, umbes õietupe pikkused. Tupp 7 mm pikk, ļülrikeste 1idus karvadega
ja heledate näärmetega; tipmed alusel kol'mnurkjad, peen_naaskeljalt
teritunud, putkest kaks korda lühemad. Kroon kahvatu' 6-7 mm pikk.
Pärhklikesed 2-2,5 mrrn pikad, mustad, ülalt karvased.
Õįtseb juulis, augustis.
Esinemine Eestis ebaselge. Liigi leidu,mist Saaremaal prahipail<adei
märgib Luce (lB23). Hilisernad autorid tema andmeid ei Į<in,nita, kuni
H. Hiire herbaariumist leitakse Saar,emaalt l902. a. kogutud tõendoksemplar, mille alusel G. Vilberg (1. c.) võtab selle liigi ka o'ma määrajasse'
(57. joon.) Hiļisemad andrned lakksaba kolhta jälle puuduvad, kuigi teda
on esitrenud tulnukana rneie naaberaladel (Lätis, Leedus, Rootsis).
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa.S pea|miselt ļõunapoolsetes valdliondades, Kaukaasias põhjapoolsemates vaļdkondades, Lääne_Siberis ja

€'62. |954.

l28

Kesļi-Aasias kohati. Skancļinaavia lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Luroopas, sissetoodult Põlija-Ameerikas ja Džungaarias-Kašgaa,rias. Jõeorgu_
.des kasvav taim, mis sea]t ļevib ka karjanraarlele, teeservadele,
iaāt_
maadele j a prathipairļ<adete.
14. perel<ond südarnerohi
L. Sp. Pl, 584.

_

Leonurus1 L'

ļ753.

Püstised püsikud sõr,mja{,t ļdhes,tunud lehted,ega. Õied koo,ndunud
paljuõielistoks männasteks, moodustades pirka tä,hkJa õisiku. Tu,pp koo_
nilirre' ebaselgelt kaholiuuleįine, viie roo ja viie naaskelja tipmega, mittest
alumised on alia ļ<ooldunud. Kroon 8-lr2 või 25-_28 m,m pikļ<, kahvaturoosa või roosal<asvioletne, üle,mine huuļ tervesenvaĮine, äraspidirnunajas
või ovaaļne, üla1poo1 karvastunud; a1umi'ne huuļ õhuį<e, kilejas, ļaiįv'
purpursete tähni,kestega, kolmehõlm,aĮine, lüihikeste munajate
külgmiste
hõlmadega, keskmine ,hõlm piklik,munajas; įlrooni putk viltlse karvĮri,ngi
kohal puhetunud. Tagumised toimukad eesrnistest kaks korda lü.hemaā,
asetsevad paraileelselt ü1emise huuįe all, eesrnised tõmbuvad
õitsemisaja
lõpuks keerdu ja hoiduvad eemale. Emakakael ļ<a,hehõ1ma1ine. Pähkli,ke_
sed teravaļt kolmekandilised, tö,mpunud, siledad.
Pergkonda Leonurus
(iJma rühm adeta Panzeria ja Chaįtu'L. s.ll str.
ras) kuulub 14 ļiiki,,rrrillest
esinevad ka NSV Liidus. Eesti īrĮSV piirides on tavaliselt konstateeritud üks 1iik, 1iigimõiste kitsamaļ käsitamisel
tuleb aga eraļdacįa 2 liiki'
liigid leiavad kasutamist närvi_ ja süda'mohaiguste ravis.
^...Sridamerohu
Südamerohi
aļanda'b vererõhku, ,mõjub soodsaįį süda,me ja veresoonte
neurooside ning südamglihase rhaiguste puhul. Närvisüstegmisse
avaļdab
3_-4 korda tugeva'mat toirmet kui pa{deijan. (Teistel andmeteļ avaldab
:südamerohi toimet ainult kesknärvisüsteerlisse.)
Ravimi too'rai,ne saamine südarmerolhust on väga li,htne. Veiste-süda,rrrerohi ja mõ.ned teised liigid kasvavad massilis"eļt pra:hipaikadel, teede
äįre9 ja elamute juures; kogtr,takse maapealset o.u ] ti.įi, Āi. ļiJiJ;;
alkaloide, 5-90lo parrkaineid ja 0,03į9 eeterlilkku õli. Südarrnerohu
liigid
on ka head meetaimed.
Perekonna tüiipliik on Leonurus cardįaca L.
.r. Vanre tahkudeļ ja kantidel, leherootsudel ja õietupe{ pikad eemaļe_
hoiduvad karvad. A1urnised leįred viieĮõļlesed, keskrniseį 3-5_lõhesed,
įilemised koimėlõhesed
2' Veiste-südamerohi
- Leonurus aįļĮosus D'Urv.
Varre kantidel, ļeherootsudel ja mõnikord õietupel ainult lühįkesed
įidus või käharad karvad. Alumised lehed viiįļõhesed, keskmised
harilikult kolmeļõhesed, ülemised kolmehambalisecį
l. Lääne_südamerohi * Leonurus cardiaca L. s. str.
l

Kreokakeelsetest sõnadest Įeon
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58. joon. Lääne-südamerohi (LeoruLrus cardiaca\: a
d - õieiupp' e
tolmukatega,
alahuuļ
c
õiekrooni
osast,
alumisest
varre
(ajab-orig.)

b

lõik

_ -seeme'

l. Lääne-sįidarnerohi Leonurus cardįacaI L. Sp. Pl. 584. l753;
Benįh. Lab. gen' et spec. 5lB. 1832-1836, p. p.; Lecl. Fl. Ross. s (l) :422:.
l847-l&49, p. p.; Wied. et Web. Besc,hr. phan. Gew. Esįh-, Liv- u. Curl.
322. |852, p. p.; Schmalh. on. Cp. ,u ĪoxH. Pocc. 2 :334. lB97' p. p.; Gams in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur.5 {Ņ:2392. 1927,p. P.; Kuprian. in Fl. URSS
2į : t4B. 1954; Burnb. in Latv. fl. 4 : l50. 1959; Klok. in O.rr. VPCP g :
t47. 1960' ._ flycrupultķ o6ķIrgoneHH'ü' n. cep4evnltft. (5B. joon.)
4 Taim paljas. Risooirn puitunud. Vars 40-t20 (200) cm kõrge,
bariļikult harunenud, kantidel lühiļ<esed käharad karvad. Lehed p.irĮ
paljad või kaetud väga hõredaļt lidus karva,kestega, alt,keskmiselt kuni
hõredalt lidus karvakestega; aļumised (ilma õiemĮnnasteta) iehed (l,5)
3-5 cm pikkuse rootsuga, üidkujuĮt ļai- või ümarmunajad, viielõhesed
jämesaagjate 'hõl,madega, laba pikkus 3-l0 cm ja laius 4-l0
cm, alus
lühikiiljas või kiiljassüdajas; kes,kmised ia ülemisĮd (õiemännaseid kand_
vad) lehed üld.kujult rombjad või ovaaļsed, hariļikult kolmelõhesed kuni
kolmoha.mbalised, l-2 cm piĮkrkuste rootsudega' laba pi{<kus 2-6 (9)
cm
ja 1aiu9 t-5 (6,5) Cffi, alus kiiljas. Õisik pikk, männased
hõredalt;
kandelehekesed naaske{jad, hõredalt ļįįhįkarvašed' Õiecl peaaegu raotutl.
Tupp paljas, harva lürhika,rvane, 6 mm pikk, naas.keljaie, alusel koļm_
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59. joon. Läāne-südamerohu (Leonurus cardiaca) ieiukohad Eestis.

l

Latiniseeritud taimenimi kreekakeelsest sõnast kardįa

sūdamehaigusįe ravimiseks.
cl,

-

süda; taim on kasutatav

l3t

nurkjate, 3-3,5 mm pikkuste tipmetega. Kroon kahvaturoosarkas, 99,5 nrm pikk, ülemine huul väljastpoolt valgokarvane. Pähklikesed 22,5 mm pikad ja I mm laiad, rohokad.
Õiiseb juuni lõpust septembrini, viljad vaļmivad aļates juulist.
Kasvab müüride ja tarade ääres, teeservadel, prahipaikadel, elamute
üntbruses. Seni kindlaid andmeid olemas ainuļt Lääne-Eestist. (59, joon.)
Võrdlemisi harva.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peamiselt Euroopa-osa läänepoolsetes
valdkondades. Skandinaaviamaades, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Balkanil ja Väike-Aasias. Levinud prahipaikadel ja teeservadel.
Majanduslik tähtsus. Ravim- ja meetaim.

2. Veiste-südamerohi Leonurus aiįlosus 1 D'Urv. Enum. pl. 69.
lB22; Desf. Tab. ėcole bot. ed. 2.73' l8l5 (nomen). _ L' quinqueĮobaįas Gil. in Usteri, Delect. op. bot. 2 :321.. 1793; Kuprian. in Fl. URSS
2t : 148. 1954; Bumb. in Latv. fl. 4 : l5l. 1959; Klok. in Q.n. yPCP g : 148.
1960.
- L. Cardiaca B. uiĮĮosas (Desf.) Benth. Lab. gen. et spec. 5l8.
1832-1836; Led. Fl. Ross. 3 (l) :423. 1847-1849; Schmalh. On. Cp. n

IoxH. Pocc. 2 :334. l897; Gams in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._Eur. 5 (a) :2393.
1927.
- L. Cardįaca auct' - Ķlinge, Fl. Est-, Liv_ u. Cur|' 244. lBB2. fIycrupltltt< IĪflT}IJIoriacTHuü, n. soJļocĮįcrHfi.
ų. Tai,m hal1ikas piJ<kade pehmete eemaļehoiduvate karvade tõttu.
Risoom puitunud. Vars 25-ll0 (200) cm kõrge, lihtne või harunenud,
tervenisti kaetud pikkade haraļi karvadega. Lehed pealt ereroheļised, alt
heledad, mõlemal pinnal hajusalt peened ļiibuvad karvad, alumisel pinnal
eenduvate roodude kohal harali karvad, mõnikord ļehtede alu,mi'ne pind
iihedalt kar,vane; aļumised ļehed l-6 cm pikkuse rootsuga, üldkujult
iimarmunajad, nõrgalt südaja alusega, kahe kolmandiku ulatuses ļõhes_
įunud viieks piklikuks talbja,ks hõimaks, mis on ebaühtlaseļt jä.mesaagja
servaga ja sageli omakorda lõhestunud; laba pikkus 2'5-B (ll) om ja
laius 2,5-1l (13) cm; keskmised ja ülemised ļehed l,2-2,5 cm pikkuste
rootsudega, laielliptilised kuni piklikrombjad, enamasti kiilja alusega,
viie- kuni koļnrelõhesed, 3_-4,5 (9,5) cm pikkuse ja l,5-4'5 (7) cm laiuse
labaga. Õisik pikk, männased enam-vähem hõredalt. Kandelehekesed
naaskeljad, võrdļemisi tihedalt karvased. Õied raotud. Tu,pp karvane või
hatune, 7-B mm pikk; tipcned naaskeljad, alusel kolmnurkjad, 3-3,5 mm
pikad. Kroon kahvaturoosa või roosakasvioletne, l0-l2 mm pikk, üle_
mine lruuļ väljastpoolt valgekarvane. Pärhklikesed 2-2,5 mm pikad ja
l,2 m.m ļaiad, oliivroheļised.
Õitseb juunist septembrini (oktoobrirni); viljad valmivad aļates juulist.
Levib seįnte, müüride ja tarade ääres, teeservadeļ, varemetes, ka elamute ümbruses, pra,hipaikadel, veekogude kalļasteļ jm' Mitte ha,rva.

I
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aįĮĮosus (lad. k.)

*

hatune, takerkarvane.

Üldlevik. NSV Liidus enarrnikus Euroopa-osa, Lääne-Siberi ja Kaukaasia valdkondades. Skandinaaviamaade idaosas (harva), Ķesk-Euroopas. Ķasrlab peamiselt elamute läheduses ja umbrohtunud prahipaikadel.
Majanduslik tähtsus. Ravįm- ļa meetaim.
15. pereikond karunõges _ Baįlota| L
L. Sp. PI. SB2. 1759.
Püsikud (NSV Liidus) või poolpõõsad (harva kääbuspõõsad) hambulistäkiliste 1ehtedega, kaenlasisestes, harilikult paljuõielistes poolsarikates
asetsevate õitega ning naaskeljate või piklike kandelehekestega. Õietupp
alumises osas putkjas, ülalpool enam-vähem lehterjalt laienev, l0 või
rohkema rooga, enamasti viie ühetaolise, alusel laienenud ja kokku kas_
vanud tipmega. Ķroon putkeosaga, mille aļumises oSaS on karvaring,
püstise, enam_välhem võlvunud, kergelt särmpünud, väljastpoolt tugevasti
karvase ülahuulega ja laiuva kolmehõlmalise ala,huulega, mille keskmine
hõlm on külgmistest palju suurem, ü1al särnbuga. Toļmukad ligistikku
alumise huule all, paralleeļselt tõusvate niitidega ja l80"-se nurga all
ląhkttevate tolrnukapeadega. E,makakaela hõlmad peaaegu ühetao1ised'
Pähklikesed piklikrnunajad, ülespoole ürnardunud, paljad, siledad.
Perekonda kuuiub üle 30 liigi, mis jagunevad rnitmesse sektsiooni ja
on ļevinud pea'rnisel,t Vahem'e,r,ernaades ja Eeg-Aasias (itta kuni Indiani);
vähesed liigid kasvavad mujal Euroopas ja üks Lõuna-Aafrirkas. NSV
Llidus on konstatee,ritud 3 liiki, milļest Eesti territooriumiļt on ļeitud l.
Need liigid kuuļuvad sektsiooni BaĮįota, mida iseļoomustavad pehmed
ļineaaļsed kandeļehekesed ja viietipmeline tupp.
Perekonna tüüpliik an Baįįoįu ni,gra L'

l. Must karunõges -- Baįlota nigraz L. Sp. Pl. 582. 1753, s. str.;
Benth. Lab. gen. et spec.597.1832-1836, p. p.; Led. Fl. Ross. B (l):a34.
ļ847_iB49, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan' Gew. Estlr-, Liv- u. Curl.
į-t23. 1852, P. p. (var. B.); Sch'rnalh. on. Cp.H }oxg. Pocc.2:342. lB97;
Pojark. in Fl. URSS 2t : lB8. 1954; Bumb. in Latv. Ī1. 4: l52. 1959.
B. nigra L. ssp. ruderaĮįs (Swartz) Briq. Lab, Alp. marii. 275. l89l;
Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. 5 (4) :240l. |927.
B' nĮgra L,
ssp. nigra
Patzak irn A,nn. natu,rh. Mus. 62:79. l95B. - B' ruderaĮį.s
Swarįz in -Palmstr' Svenstk Bot. 6. tab' 3B9. 1809.
B. -auĮgaris HoĪĪmansegg et Link, Fl. Portug.6. tab. l15. 1809-1840, e descr.
- BeroKyĀpeHHIįK tepxilü. (60. joon', a ja b.)
>ķ

4'

Risoom lü,hike' room,av. Vars püstine' ena,masti harunenud, 25_
B0 (l30) cm kõrge, tugov. Võsud įavaļiseļt peaaegu Ihatused, harvemini
hõrędaļt valgekarvased või peaaegu paljad' rohelised, mõnikord sügisel

ļ
guseta.

Selle perekonna ūhe

z nigra

(lad. k.)

-

liigi nirnį

Dioskoridesel

ja Pļinįusel; nime päritoiu on

sel_

must.
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a _ must karunõges (B. nīgra'1, b _
_ B' a/ba õietupp' orig.

60. joon. Ķarunõgesed (BaĮĮota)'.
tema õietupp,

c

pruunvioļetSed. Lehed sulgroodsed või peaaegu sõrmroodsed. 0'7-2
(3) cnl pikkuse r'ootsuga ja mu,naja kuni peaaegu sõõrja, l,5-7 cm
pikkuse ja l-3,5 (5) crn laiuse, aļusel nõrgalt sūdaja või kiilja labaga,
enamasti mõle,malt pinna1t karvased, kuid ülemiseļt sageli paljad ja
mõnevõrra läikivad; alunrisel pinnal tugevasti eenduvad rood; lehe serv
täkiiine kuni jämedalt ja sageli ebareeglipäraseĮt tõmpsaagjas. oied ļühi'l<este
raagudega, l,2-l,5 cm pikad, enamasti .1-lO-õieļistes, kaunis hõre_
dates, sageli 1ühiraolistes poolsarikates varreļehtede tao1iste ļehtede
kaenļas. Kandelehekesed naaskeljad, pehmed, tupega ühepikkused või
!ühemad. Tupp putkjas-lehterjas, enam-vä,hem udekarvane,

9-ll

mm pikk.

10 tugeva eenduva rooga ja viie oheja tipmega. Kroon punakaslilia,

harva valge; tupe neelust veidi väljaulatuva, sirge putkeosa alusel karva_
ring; ülerrrirre huul elliptiline, pisut võlvunud, väljastpoolt kaetud liibu_
vate valgete karvadega; alumine huul eemalehoiduv, valkjamustriline,
!<olnrehõ]ma1ine, kesrkmine hõlm äraspidi;mu'najas, sageli sämpunud või
nõrgalt hambuline. Pähklikesed äraspidimunajad, 2 mm pikad, mustad,
üsna siledad.
Oitseb juuiis, augustis.
Prahipaikadel, parkides, aedades, tarade ääres, harva; leitud peami_
selt eelmisel sajandil. (61. joon.)
Üldlevik. Nõul<ogude Liidus Euroopa-osas (peale kõige põhja_ ja ida'poolsemate vaļdkondade) ja Kaukaasias (kõikjal). Skandinaaviamaades,
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6l. joon. BaĮįota nigra L' s. l. konįrollimata leįukohad Eestįs.
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atļantilises ja Kesk-Eur,oopaS, BalkaniĮ ja \räike_Aasias. IrralripaikadeĪ,
tarade ja teede ääres peamiseļ,t elamute ļäheduses, lrarvenrini põõsastikes'
ovraagides nir-rg mägede ja küngaste nõlvadel.
Majanduslik tähtsus. Vare,matel aegadel on kasutatud ravimtairnena
nahahaiguste ja haavade raviks.
Teise liigi, B. aļba L. (B. boreaĮis Solrrveigg., B' foetida Lanl., Bnigra L. ssp. foetida Hayek), esi'nemine meil on küsitav. Kuigi selle liigil
leidumise kohta on kirjanduses andmeid möödunud sajandi algusest kuni
kaasajani, pole kättesaadav herbaarmaterjal seda kinnitarrud. B. aĮbg Lerineb B. nigra'st peaniiselt õieiupe pikkuse ja tipmete kuju poolest
tupe putke pi,kkus on 7-l0 mm ja laiade, järsult alrenevate tipmete
pikkus koos lühikese (malksi,maalselt l mm) teravikuga ei või ületada
3 mm (60. joon., c). Ei ka B. nigra'! tupe putke pikkus võib küündida
7 mm-ni ja ti,pmete 'kuju on tugevasti varieeruv, poie nende kah'e liigi
(resp' a1amliigi) eristamine kuigi ļihtne. Me'iļe lähim koht, kust on kogūtud B. aĮba't, on Riia (enamirk Lätist ja Leedust pārinevat materjali
kuulub B. nigra L. s. str. alla). B. q,įba a,reaal hõlmab peamiselt meist
edelapooisemaid aļasid.

16, perekond nõianõges _ Stachųs I L
L. Sp. Pl. 580. 1753.

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed või poo1põõsad terveservaliste,.
saagjate kuni täļ<iliste lehtedega. Õied arvukad, männastena, mis asetsevad lehekaenaldes või tähkjate õisikutena varre ja harude tippurļes.
Tupp putkjas-kellukjas või putkjas, viie, harvemini kümne rooga ja viie'
ti,pmega, mis võivad ol{a uhesuguse või erineva pikkusega ning on tipul
naāske1jalt teritunud, ha'rvemini tömpunud. Kro,o,ni putkeosa peaaegu
sirge, harvenrini kõverdu,nud, aļurnise osa SeeS viltune karvaring, harvemini see puudub; krooni ülemine huul võlvunud, terve või tipus sämpunud, vä'ljastpoolt karva'ne; aļumine huul kolmeh,õļmaĮine, keskmįne hāl,rn
Suurem, terveservaļine või sämpunud, küļgrnised hõļmad lühemad. Tol*
mukaid 4, asetsevad ülemise huuļe alļ, eesrnised on pikemad ja kalduvad'
küljele; toļmukotid kahepesalised, paralieelsete või ļahknevate pesadegaEmakakael tipul kahehõl,maļine' Pälhkļikesed kolnrekaiidilised,_*rnrįd
või piklikud, ülalt tömbid või ü'mara'ļt tömpunud'
Perekonda Stachgs kuulub paarsada iiiki, mis on ļevinud peaaegu üle
kogu maakera. Nõukogude Liiāus kasvab kuni 57 ļiiki, neist Eest s looįtuslikult 3 (4) liiki.
' Rahvameditsiinis kasutatakse armmĮįSt ajast rnitmeid nõianõgese liike
įaha- jt. haiguste ravi,ks. Kahtlemata võetarkse mõn,ed neist tarvitusele ka.
teaduslikus meditsiinis. Pa1jud selle perekonna iiigid on meetaimed, teį_
ļ
t3B

Taimenimi vanakreeklastol; sõnast stachgs (kr. k.)

_

tä,lļk, viljapea

02. joon. Villane nõianõges (Stachgs bgzantina). Qrig'

sed väärivad tähelepanu dekoratiįvtaimedena. Mit,tned liigid sisaldavad
eeterlikke ja rasvõlisid.
Meiļ on ilutai,mena hästi tuntud villane nõia nõges
- Stachųs
bgzantina C' Koch (S. oĮgrnpica aüct., S. lanata Jacq.), mida kasvaįatakse pea,miselt kivitļctaįmļates. Dekonatiivne on tema tįheda siidjasvilija karvastusega lelrestik, väikesed roosakad õied ei ole silmapaistvad. (62. joon.) Viļļast nõianõgest kultiveerita,kse meil juba alates möõdunud sajandist. Samast ajast on teada ka madaļa,rnakasvuline ja hilisema õitsemisajaga S. aĮpina L., nris ei ole aga nii ļaiaļdaselt levinud'
Perekonna tüüpliik on Stachgs sgĮuatica L.

LIlKtDE MÄÄRAMISE TABEL
1. Uheaastased taimed.

3.

2.

Püsikud. Õiekroon

Õieknoon valkjaskolla,kas
Stathųs annua (L.) L'
Üheaastane nõianõges

pu,nane

-

2

Lehed pikarootsulised, mu,najassüdajad. Õietupp kolmnurkjas-süstjate
tipmetega
l. Mets-nõianõges Stachgs syĮaatica L.

-

Lehed rootsuiud r,õi 1ü,hirootsulised, pik1itksüstjad või -lineaalsed,
aluseļ kergelt südajad. Tupe tipmed kol,rnnurļrjas-naaskeljad, laialihoiduvad

2.

Soo-nõianõges

-

Stachgs paĮustris L'

l. Mets-nõianõges - Stachgs sųĮuatica ' L. Sp. Pl. 5B0. 1753; Benth.
I.ab. gen' et spec. 54l. 1832-1836; Led. Fļ. Rbss. 3 (1) :4l3. lB47-lB49;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Lir,- u. Curļ' 324' lB52; Sc,h,malh.
o.rr. Cp. u K)xg. Pocc. 2 : 340. lB97; Garns in Hegi, ļļlustr. Fl. Mitt.-Eur.
5 (a) :2420. 1927; Knorr. in Fl. URSS 2l:215. 1954; Burrnb. in Latv. fl.
Ųucreų
4: l53. 1959.
- Exs.: K. Eichw. Eesti tai'rned 3, no |27. l93B. .ņecuoi. (63. joon.)
4. Taim (27) 35-120 cm kõrge, ,maa-aluste võsunditega, ebameeldiva lõhnaga. Vars püstine (rharva pisut tõusev), sirge, mõnikord kergelt
kõverdunud, ü1alpoo1 vaļrel harunenud, alusel }rajusalt, õisiku all tihedamalt pikki karvu. Lehed pikarootsulised, laba 4-12 (13) cm pikk ja
2,5-9 (l0) cm lai, munajassüdajas, tipu suunas teritunud, jämedalt täkilissaagjas (harvernirri saagjas või saagjastäkiline), sulgroodne, enamvä,hem hõredalt karvalte, õhuke; õiemännaste alumised kandelehed pikliktnunajad, varreļehtede taolised, ülemised pikliksüstjad või süstjad, terveservalised, männasest lühemad. Õ sik pikk, alusel 6-8 raolise õiega,
männased üksteisest eemal, ü1al ligistikku. Kandelehekesed lineaalharjasjad, väga väikesed või puuduvad hoopis. Tupp putĘas-kellu,kjas' l0 pikiL sīĮaatįca (sgĮtlatĮcal (lad' k.)
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mets-, metsa-, metsas kasvav

b

d

63. joon. Meis_nõianõges (Stachgs sgĮaaticaJ: a _ tairrne üĮemįne
osa ja juureosa (orig.), & _ õis.

Īooga, 6,5-8 (9) mnr pikk, pi:kkade eemaielhoiduva,te ka,rvadega ja lisaks
näärmekarvadega, ena'rnasti pruunikasvioletne; tip'rned kitsalt kolmnurk_
jas-süstjad, teritunud, torkavad' ühesuguse pikkusega, enam-vähem putkeosa pikkused. Õied punased, l4-l5 (17) m,rn pikad, krooni putk peaaegu
paljas, ülemine huul alņmisest ļühem, munajaS, terveservaļine; alumise
huule keskmine hõlm ļairnunajas või neerjas, kirlgmised hõlmad ļühike_
139

Sed, ümarmunajad. Toļmu.kaniidid a1usest kurni poo1eni karvas,tu,nud' ula-

1uvad ļi'roonist väija. Päh,kļikesed mustjad, pailjad, lairnunajad, tipul
tömpunud' l,8-2 mm pikad ja i,3-l,5 mm laiad.
oitseb juunist augustini, viljad val,mivad aļates juunist.
Eeļistab parema pin.nasega kasrluko,hti; pearniselt ļ<uusiku,tes ja kuusesegametsades' aga ka ļehtmetsades, eriti kaldaää,rsetes põõsastikes ja
võsasti,kes, harve,mįni puisniitudel, 1epikutes, palkides, teeservadel, raiesnrikel ja irruja1. Võrdlemisi harilik.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas eļna,mįļ{uS valdkondades,
Kauļ<aasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias pa:guti. Slrarrdinaaviamaades,
atlanti1ises ja Kesk-Furoopas, Viiike-Aasias, Džungaarias-Kašgaarias.
Kasl,ab var'julrates metsades, põõsastikes ja hekkides, raiesmikel, lrrhtadel
ja kõrgiohustutes. Mägedes es:neb kuni l700 m kõrgLrseni.
Majanduslik tälrtsus. Õitsemisajal on ļehtedes ļeitud 85 mg7o C-vita'
miini. Loo,rnad teda peaaegu ei söö. Vartest võib saada kanepitaolist kiudu
ja õitest kollast värvainet. Perspektiivne, kuid seni veel vähe uuritud
ravįmtaįm. Sisa1dab parkai,neid, orgaanilisi happeid, asį'orbiinįrapet, eeterĪikku õ1i, vai,ke ja betaiiniühendeid (betaiini, be,tonitsiini, turitsiini, trigoneļliini, koliini, aliantoiirri jt.). Kastrtatav günekoloogias, eriti sünnitusjārgsel perioodil, kuid on ka kesknärnlisüsteemi ,ra'hustava ja vererõhku
aļandava toimegzr. ÕisiJ<uid ja 1ehti on kasutatud vürtsina kaļade töötlemisel.

Soo-nõianõges _- Stachgs pa'htstrĮs' L. Sp' pļ. 5B0. 1753; Benth.
gen.
Lab.
et spec. 542. |832-1836; Led. Fļ' Ross. 3 (1) : al4. lB47-lB49;
ĻVied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u' Curl. 324. lB52; Schmalh.
Q.rr' Cp. tt loxu. Pocc. 2 :340. lB97; Gams in Hegi, Iilustr. Fļ. Mitt.-Eur.
5 (a) : 2416' 1927; Knorr. i,n Fļ. URSS 2l :216. 1954; Bu'mb. in La,tv. fl.
4:154' 1959.
(64. joon.)
- Ųitcreq 6onorgliü.
4' Taim (|7) 30-80 (l20) crm kõrge, rļooma\.a, tipus muguljalt
jämenenud risoomlga. Varred lihtsad või harunenud, enamasti püstised,
lühikeste allakooldunud karvade tõttu servadeļ karedad, vahel pikkade
peaaegu harali karvadega. Alumised lehed sulgroodsed, rootsuta või väga
lühirootsuļised, kitsassüstjad või -rnunajassüstjad, teravad, alusel ümardunud, sirged r,õi mittesügavailt südajad, saagjad või täki1issaagjad, 412 (l4,5) cm pikad ja 0,75-3,5 cm laiad, pealt ja alt Į<aetud lidus karvadega, harvemini peaaegu paljad või aļt viltjad. Männaste ülgmised kanclelehed munajassüstjad, terveservaIised, pika1t teritunud, männastest
lühemad. Õisik täthkjas' männased 6-lO-õieļised, alusel üksteisest eemal,
ülalpool ligisti'kku. Kandeļehekesed lineaa1sed, sageĮi varisevad, väga
väikesed. Õied peaaegu raotud, l,2-l,4 cm piĮ<ad. Tupp kaetud ļ<arva_
dega, mille hulgas sageli on 1aiuvaid näänmokarvu,7*B mm pikk, kolmnurkjate, ülalpool naaskeljas_ogajate tipmetega, mįs o.n putkest enamasti
lühemad, ļaialilhoiduvad, erisuguse pirk'kusega. Kroon purpurne või pur'pur-

2.

I
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paĮūstris (lad. k.)

_

soo-, soos kasval,

64. joon. Soo-nõianõges (Sfaclrgs pttĮustrĮs\
Orig.

lilla, tupest kaks korda pikem, putkeosa paljas, neeļu alļ

karvastun'ud;

üļemine huul alumisest kaunis palju lühem, 1aimuna;as, ü,mardunud; alumine huuļ neerja kesrkmise hõlmaga ja lühikeste ümarmunajate külgmiste hõlmadega. Tolmukaniidid karvastunud. Pälrkļikesed paljad, tumepruunikirjalised, 2-2,2 (2,8) mm pikad ja 1,3-1,5 mm laiad.
Õitseb juulis, auguStiS (isegi septembris); vii jad valmivad alates
juuli lõpust.
Veekogude, eriti jõgede ka1ļasteļ, 'harvemini soistel niitudel või metsades; umbrohuna asulaįes ja põldudel (peamiselt ļrartuļis ja suviviljas).
Harilik.
Üldlevik. Nõurkogude Liidus Euro,opa-osas, Kaukaasias paiguti, LääneSiberis, lda-Siberis läänepoolsetes vaļdkondades, Kesk-Aasias põhjapooļsetes valdkondades. Skandįnaaviamaades' Kesk- ja atlantilises Euroopas,
\/ahemeremaades, Balkanil, Väike-Aas as, Iraanis, Indo-I{imaalajas, Džun_
gaarias_Kašgaarias, Mongoolias, Põhja-Hiinas, Jaapanis, Põhja-Ameerikas. Kasvab niisketei ja rannaniitudel, luhtadel, jõe- ja järvekallastel,
niisketeļ põldLrdel. Mägedes esineb u,mbes l500 m kõrguseni'
Majanduslik tähtsus. Eestist ei ole teada, et rathvas oieks soo-nõianõgest kasutanud. Kiiļl ,kasutaiarkse aga teda mõnedes NSV Liiclu teistes
piirkonclades liigi S. baįcalensls Fisoh. asendajana. Nõianõges,t peetakse
efektiivseks kesknärvisüstee,mi ra,hustartise ja vererõļru alandamise vahendiks. Vastavad preparaadid toimivad ļ<aks korda tugevamini kui südamero,hu_preparaadid. Tü1ikas umbro,hi, mis pa1juineb Seemnetega (mul1as
idanemisvõimeļised mitu aastat), eriti aga muguljate lisoomidega' Lambad söövad kogu taime, sead aga ainu,lt mugulaid. Meetairrn. Seemned
sisaldavad 38-44% rasvõli,

Äärniiselt po1ümorf.ne ļiik, mis vajab sügavamat ja kriitilisemat ļäbitöötamist. įlitmed autorid on teinud katse,d eraļdada teisendeid ja vorme,
miļlesį meil peale var. paĮustrls'e on leįtud veel järgmisi:
var. agreslls (F. Aresc,h.) Serg. (f. agrestis F. Aresch.) - vars 20-30
(50) cm kõrge, alusest alates tugevalt harunenud, karedalt lühikarvane;
lehed ļühįrootsu1ised, rohelised, ļüh,keste lidus karvadega; õisik kokku
surutud, õietr-rpp ja 1rõrg1ehed näärmekarvadega; peamiselt põ1dudel;
var. subcanescens Led. (Stachgs segetum Hagen) - vars' lehed ja
õisik tihedalt karvased; ļohed a1t vaĮkjasrļral1ikad; väga 1rarva;
varS ena,nrasti ļi,lrtne, vä'hem karvane; karvad
var. uiricĮifoļįa Led'
lühikesed ja vä,hemärgatavad; ļehed rohelised, peaaegu paljad (väga
harvade ja lühikeste karvaclega); alumised männased sageli üksteisest
üsna l<augeļ; õietupe] näärmekarvad puuduvad või:neid on vähe; peamiselt veekogude kallasteļ, võrdļemisi harva.
Aļadeļ, kus kasvavac] mõlema.d vanemad, võib leida hübriidi S. paĮust'
ris L. )( S. sųĮaatĮca L. (S. \ ambigua Smith). Hübriid on ļ<arvastuselt
vanenrate vahepea1ne, ļühiro'otsuliste, munajassüstjate, a1usel enam-vähenr
südajate 1ehtedega ja turneprrrptrrse õi'okroo,niga. Eestis on teda 1eitud
Pä,rnu ümbrusest.
t42

ĮJ

b

a

65. joon. Üheaasiane nõianõges (Stachgs annua):

haabitusega taimed (orig.),

c-

a 1a b -_

õietupp.

erineva

x 3. Üheąastane nõianõges

Stac'hgs aftrLua ' (Į-.) L.Sp. Pl. ec.2. Bl3.
1832-1836; Led. Fl. Ross. 3 (l) :al5'
gen.
spec.
554.
et
Lab.
1763; Benth.
Curl. 243. lBB2; Schmalh. O.n. Cp' u
Livu.
1847-1849; I(l nge, Fl. Est-,
Īox<H. Pocc.2:340. iB97; Ganrs in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (a) :24Į3.
1927; I(norr. in Fl. URSS 21 :234. 1954; Bu'mb' in La'tv. fl. 4: 156' 1959'
Ųncreų oÄgo.nerguü'
Betonįca aruIĮĮa L. Sp. Pl. 573. |753.
(65. joon.)

o.

Taim (5) l0-45 cm kõrge. Varred harunenud või lįhtsad, alusel
paljad, ü1alpoo1 väga iühikeste karvadega' Alunrised 1ehed 1ühirootsuļi_
sed, väheste sulgroodudega, paĮjad, ļ-4 cm pikad ja 0,5-l,5 (3) cm
laiad, tipul ümardunud või 1ühikeselt teritunud, alusel enamasti kiiljad,
pikl'ik_elliptilised, täkilised kuni peensaagjad; ü1emised süstjad, teravad,
saagjad, kõige tipmised väiksemad, r'ootsutud. Kandeleheļ(esed väga väikesed, hiitjad või ļineaalsed, pirl<aripsmelised. Õisik enamasti pi'kk, tähk_
jas; männaseci 2_6-õie,lised, õied lühiraolised, (l,2) l,5 cm pikad, Tupp
7-B mrn piltk, puĮkjas_keļlukjas, veidi hatuselt karvane (mõnikord näärmekarvadega), tipmed kolmnurkjas-süstjad, ogajad, pisut kõverdunud,
putkest veidi ļühemad. Kro'on valkjaskollakas, tupest kaks korda pikem,
iilem;ne huu1 sõõrjas, alumise keskmine hõlm sämpunud, külgmised ümar-
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66. joon' Üheaastase nõianõgese (Stachgs annua) ļeiukohad Eestis.

I
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annua (lad' k.)

*

üheaa.stane.

I

munajad. Pärhļ<lįļiesed laimu,najad, tömbįlt kc,ļmekandi'lised, peenelt kärg_
jad, mustpruu.nid, umbes 2 mm pikad ja i,5 mm ļaiad.
Õiįseb ja viljub juulist sņtembrini.
Peamiselt raudteedel, harve,mini sadamates, põllul või prahipaika_
.del. Harva. (66. joon.) Aega, mil üheaastane nõianõges meie alale ilmus,
'on raske kindļaļ<s teha' Klinge (lBB2) järgi esineb see liik (lõuna poolt)
kuni Riiani. Kincįļa1t Eestis esinevana käsitļeb liiki Vilberg käesoleva
sajanrli 20-ndate1 aastateļ il,munud taįm,emäärajates. Võimalik aga, et
,Luceļ (1823) el<slįkult toodud Stachgs recta L' o1ļ S' annua,
Uldlevik. Nõukogude Liidus enamiļius Euroopa-osa ja į(au,kaasia vald_
įiondades, Lääne-Siberis kõikjaĮ. Skandinaaviamaades (tulnukana), Keskja at1aniilises Euroopas, I(urdis,tanis. Levi,b umhrohu,na põldudel, aedades,
jäätnraadel, raudteetammidel. Mägedes kuni 1500 m kõrguseni.
t\Įajanduslik tähtsus. Seem,ned sisaļdavad 36,70lo õļi. I(esk_EuroopaS
,on kasutatud ravi'tntaimena' on viit,eįd mürgisusele. Meetaim.
Põļd-nõianõgese [S. araensįs (L.) L.1 esinemine nreie aiai on kaheldav,
:kuigi teda on mainitud l9l8. a. ilmunud Eesti taimede nimestikus ja too.dud hi1isemates määrajates, kuid küsimärgiga. Klinge (lBB2) järgi esi_
neb tolleaegsel Eesti-, Liivi_ ja Kuramaal harva. l957. aastast pärineb
.ļridur herbaareksg1ņ,plar, mis võiks o1ļa nimetatud 1iik. Põld_nõianõges
on levinud NSV LiidLrs Karjala-Lapi valdkonnas, Skandinaaviamaades,
Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeretnaades, Põhja-,Ąmeerilras (naturaļiseeru,nult). Kasvab põ1dudel, kesadel ja jäätmaade.ļ, kraaviservadel.
S' germanica L. ja S' recta L., mida Luce (l823) on rnaįninud Saaremaalt ja mitmed teised varasemad aut,orid Baļtimaadelt ü1dse, Eestis tege_
jikult ei kasva ega ole iõenäoiiselt siin ka varem esinenud.

''7. pererkond tõnnike - Betonica| L.
L. Sp. Pl. 573. 1753.
Stachgs sect. Betonįca
- 526, 532.
Beņįh' Lab. gen' et spec.
1832-1836.
Suurekasvulised püsikud ļaimunajate või süstjate lehtedega' Eba,mänņased paljuõielised, 1igistirkku, m,oodustavad tiheda, enam_vähem pika
täh,kja õisi,ku; r,a,hei on õisik väheseõieiine, hõre, lühiū<e. Õietupp putl<jaskel1Lr,kjas, viie ühesugu,Se, ogajaļt teritunud tipmega. Kroo.ni put,1< ena_
masti tupesi väljaulatuv, ii,ma karvaringita; krooni ülemine huul veidį
võlvunud, terve või tirpus sämpunud, aĮumine kolme hõlmaga, kesk,mine
külgrnistest suurem. Tolmukaid 4, toimupesad peaaegu paralleelsed; eesmised toļrnukad pärast õitsemist vaevalt küljele kõverdu,nud. Emakaļiaeį
.ka,he lürhikese' peaaegu iihesuguse lrõi,maga.
Perekonda kuu1ub ļ5-20 liiki; Nõukogude Liidus esinevad neist loo_
<lusļilruļt pooled, Eesti NSV-s ainult üks. Kaultaasias ļevivat suureõieBetonįca macrantha C. Koclr (B' grandi|Įora
list tõnnikest

I

Betontca ofįĮcirtaĮis'e.nimi vanaroontlastel. Nime päri'toltr pole selge

l0 Iie:įi N!]V

fļoora

į45

Steph. ex Willd., Stachgs grandif Įora BenĮh.)
- kasvatatakse meil mõnįkord ilutainrena; võib ka m,etsistuda.
Per.e.konna tüüpliik on Betonįca of|ĮcĮnalis L.

t. Harilik tõnnįke * Beįonįca offĮcinaĮis 1 L. Sp. Pļ. 573. 1753; Led.
Fļ. Ross.3 (1):407. |847-lB49; Wied. et Web. Bescļrr. p,han. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. 326. lB52; Knor,r. in Fl. URSS 2t 240. 1954; Burnb. in Latv.
Il. 4:157' 1959' _ Stachgs offtcīnaĮis (L.) Trevis. Prosp. Fl. Eng. 26.
lB42; Gams in Hegi, Iļ,lus,įr. Fl. Mitt._Eur.5 (a) :2428. 1927'
Stachgs
Betonįca Benįh. Lab. gen. et s.pec. 532. |832-1836, n,o,n Cranlz -nec Scop.;
Schmal,h. <Dn. Cp. rr IOxs. P,occ.2:342. lBgT.
Byxezua rreKapcrBegHafi_
-

(67. joon.)

4'

Taim (20) 50-100 cm kõrge. Risoom kiuline. Varred aiusel pisut
tõusvad või püstised, ļihtsad, harva õisikuosas l paari harudega, enam]
või vähem kaetud ,kõvade, eemalehoiduvate või poollidus karvadega. Juurmised 1ehed piklikmunajad, võrkjalt sulgroodsed; laba südaja alusega,
tömpu,nud tiņuga, jämedalt täkiļine, (4) B-l2 (l8) cm pikk ja 2-7
(B) cm lai, mõlemal pinnai lrajusate karvadega; root's keskmiselt kunį
võrdļemisi tihedalt ļ<aetud harali karvadega' (4) 9-24 (26) cm pilkk;
varrelehti hariliku1t kaks paari, alumised pika_, ülemised lühirootsuļised,
väiksemad. oied l,2-l,4 cm pirkkused, paljuõielistes männastes, mis on

koondunud tihedaterks tärhkjateks õisikuteks; üks,nes õisiJ<u alumises osas
on mõned männased üksteisest eornal. Ai,nuļt kõige alumiste männaste
kandelehed sarnanevad kuju1t varrelehtedega (kuid on väi,ksomad ja
rootsuta), teised peaa,egu terveservaļised ja enamasti männastest ļü,hemad. Kandeļehekesed nrunajad, ülaĮpool teravad, tupest hariļikult lühe_
mad. Tupp kelluk1'as; putk 4-5 m,m pikk, enam või väĮrem karvane,
(harva i]eaaegu paljas); tip,med süstjad või kolmnurkjad, l,5-2,5 mm
pi,kad, teritunud, kaetud harjaskarvadega. Kroon purpurne, tupest väljaulatuva vaiĮ<ja putJ<ega, väljastpoolt kaetud ļühiį<este karvadega; ülemine
huul munajas või pikli:k, 1ainelise või täkiļise Servaga; alu,mine huuI lai_
munaja keskmise hõlnraga ja lühirkeste pirklikmunajate külgmiste hõlma*
<1ega. To1mukaniidid karvast,unud' ulatuvad,putkest välja. Pähklikesed
pirklikmunajad, la,mendunud, paljad, pruunid, umbes 2,5 mm pikad j"a
ļ'5 mm ļaiad'
oitseb juuni lõpr-rst augustini (septenrbrini), viljad val'mivad augustis_
Puisniitudei ja niitudel, o,kas- ja segametsades, eriti nende servadel,
sarapikes, ojal<aliastei. Paiguti. (68. joon.) Eestįt 1äbib liigi areaali
looclepiir.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_,osas põhjapooļsemates vaidkon*
dades, Kaukaasias ja Lääne-Siberis enarnikus valdko,ndades. S,kandinaa*
viamaade lõunaosas (enamasti tulnukana või metsistunult), Kesk_ ja
atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil ja Väike-Aasias. Kasvab
1 officinalĮs (lad. k.)
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ravimtaimena apteegis kasutatav
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67. joon. I{arilik tõnniļ<e (Betonica o|ficinalis):

Ö

-

taime alumine osa' įi

_

a

õis. (a ja Ö

taille ülemine

-

osa,

orig.)

valgusrikasies metsades ja metsaservadeļ, põõsastikes ja lrel<l<ides, rohumaadei ja nõmmedel. Mägedes esineb l700 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Sisaļdab mõru- ja parkaineid ning rasvõļi. Rah_
vameditsiinis antii'kajast pea1e kasutatav ravimtaimena väga mitm::suguste tõbede pu,hul. Eestis on tõnnilkest tarvitatud pearniselt ļahtis_
tava ja ol<seleajava vahendina. PeaJe selle on tõnnikesega vismuti ļisaļ0|
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68. joon. Hariliku tõnnikese (Betonica o|ficinalis) leiukohad Eestis'

misei värvitud villa oliivpruuniks. Kesk-Euroopas Į<ultiveeritakse ka iĮutaimena.

Harilik tõnrlįke varieerub tugevasti peamiselt karvastuse, aga

muude tunnuste poolest. Eesti materjalist
teisendit:

oli

ka

või,maļik eristada kaht

var. gLabraio Į(oc,h
- taimed keskmise Suurusega, vars, enamasti
ainuļt kantidelt, hõredal.t kaetud ļühiikeste, ai1apoo1e lidus karvadega,
lehed (välja arvatud rootsud) paljad, õietupp peaaegu paljas (pikemad
karvad ainult tipmete vaheko,htadel); harva;
var. of|icinaĮis taimed Sageli suurekasvulised, varS ümberringi
enam või vähem eemalehoiduvate karvadega, ļehed hõredalt karvased,
õietupp karvane; harilįk.

4. triibus SaĮaįeae Dumort. Ana|. Īam' 22. lB29; Briq. in Engl. et
oietupp kahehrruleline. Krooni
Prantļ, Pflanzenfam. a (3a) :270. ļ897.

-

putkeosa tuppe suletud või sellest väljaulatuv, ülemine huul nõgus, sirpjas või kiiverjas, alumine huul laiuv. Ainult kaks eesmist tolmukat olemas, tagumised redutseerunud või puuduvad üļdse (väga harva on olemas ainult tagumised tolmukad); konnektiiv lineaaļniitjas, liigestunud
tolmukaniidiga, liikuv või ļiikumatu.
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l8.

perekond salveį
L. Sp. Pl. 23

_

SaĮuįa| L'

1753,

Rohtįaimed, poolpõõsad ja põõsad terveie või sulgjalt ļõhestunud
lehtedega. Ebarnännased kahe- kurri pal juõielised, ne,nde kandeļehed
sageli varrelehtedest erinevad. Õite kandelehekesed enamasti väikesed.
Õietupp kellurkjas, putkjas-kellukjas, kooniļine või putkjas, ka,herhuuleline,
vilju,misajal ei muutu või suureneb veidi (väga harva tugevasti); üļemine
huuļ kolmehambalįne või terveservaline, aJunrine huul 2 hamba või hõl_
maga. Kr,ooni putk karvaringiga või il,ma seļleta; kroon alati kahehuuļeline, ülemine huuļ kiiverjas, sirpjas või sirge, alu,mise huule keskmine
hõlm külgmistest tunduvalt suurem (väga harva nendega ühepikkune).
Toļ'mukaid kaks, eesmised; tagumised redutseerunud väikesteJ<s staminoodideks või neid pole üidse; konnektiiv 1ineaalniitjas' liigese kohaļ tolmukaniidiga liikuv või liikumatu, toļmukaniidist sageli pikern, vahel
lühem, tugevalt erinevate või ü,hesuguste põlvedega; tolmukate tagumised pesad fertiilsed, eesmised sageda.mini steriilsed, muutunud või neid
po1e įildse. Ema,kakaeļ niitjas, ema,kasuue ka,hehõlmaline. Pähklikesed
xrunajad, ümmargused, rnõnikord peaaegu kolmekandiļised, siledad, kergesti liniastuvad.
Pere,konda loetakse üįe 500 liigi, mis on levinud Vana ja Uue Maa_
il'ma kõikides osades' Enne k'ogu perekonna kriitiļist läbitööta'mist on
ļiikide täpsemat arvu ras,ke näidata, sest pererkonda Saįaįa on mahult
käsitatud mit,meti.
Kõik seļļe perekonna liigid sisaldavad eeterļikke õļisid; paljusid nendest on juba ammust ajast kasvatatud ravimtaimedena (näiteks a e d salvei - SaĮrlįa officinalīs)' Saļvei eri liikide eeterļike õlide mitme_
sugused omadused ja kasuta,mise või,rna1used pole veel kaugeltki läbi
uuritud. Kõige rohrke,m kasutatakse seni ,muskaatsalveid (S. scįarea
L.), mis annab võrdlemisi rohikesti eeterļi'lcku õli. Seda ļiiki on juba
a,mmu laialdaseįt kuļtiveeritud.
NSV Liidus on seni konstateeritud 87 looduslikult kasvavat liiki. Eesti
spontaansesse fļoorasse ei kuuļu neist ühtki; 3 (4) ļiiki on võidud konstateerida juhusli,ke tuļnukaįerra, iirks ļiik
- männassaļvei - on
aga hästi kodunenud ja võib kolhati esineda suurte kogu,mikena. Mitmeid
liike kasvatatakse iļutaimedena, millest eriti hāsti tuntud (kogu Nõukogude Liidus) on Brasiiliast pärinev erepunaste õitega 1eeksalvei
(S. spĮenden.s Ker-Gawl.). Vä;hem kasvatatakse hõbesaļveid (S. argentea L.\, sarlakpunast
(5. coccinea L.) ja kirjut salveid
(S. horminunl L.) ning rnõningaid teisi.
Perekonna tüüpliirk on SaĮuįa officĮnalĮs L.

l

Ladinakeelsest sõnast sal,aare

ravimtaimedcna.

-

ravima; paljrr'sid selle perekonna ļiike tarvitatį
r49

I-lIKĮDE MÄÄRAMIsE TABEl-

l.

Lehed kolmnunkjad, rootsul kõrva,keste taoliste hõĮmadega. Eba,män_
nased 20-40-õielised. Õiekrooni putk l<arvaringtga. Toļrrukaniidid
'konnektiivist veidi pikemad, mis on otsekui nende jätk, tolmuka ees_
rmisi pesi pole üldse

4. Männassalvei

-

Salaįa aertįcįĮįata L.

Lehed pikli,kud või munajad, kõrvakesed puuduvad. Ebamännased
kuni l2_õielised' Õiekrooni putk iü'ma karvaringita. Tolrnukaniidid
konnaktiivist lühemad, temast nurgeti eemaleh,oiduvad
2
2. Õisik tipuĮ 1ongus, ebamännased õisirku teijel ja ļrarudeļ ligistikku.
Peale ühe paari väikeste rootsutute varrelehtede kõiJ< lehed juur_
mised, laimunajad

3.

- SaĮoia
teljel ja irarude1

Longus salveĪ

nutarls L'

Õisik tipul sirge, ebamännased õisiku
enam või
vähem Įrõredalt
3
3. Kõrglehed õietupest pikemad, violetjad, pungades õisikr-r tipus aset_
sevad katusekivide taoliselt
2. Metssalvei - Saļaįa nemorosa L'
Kõrglehed õietupega ü,hepirlrkused või selįest ļįihermad, rohelised,
pungades õisiku tipus ei asetse katuseļiivide taoļįselt. Mõlemasuguļised õied 2-3 cm pikad, vioļetsed
l. Aassalveį - SaĮuia pratensis L.
l. alamperokond Sclarea (Moench) Bent'h. įrr Berrįh. et Hoo,k. fiļ, Gen.
2:1195. 1876; Briq. in Engl. ot Prantl, Pflanzenf,am. a (3a) :274. 1897
Pobed. in Fl. URSS 2l :29l. t954.
lVtoench, Meth. pl.37a.
- Gen. ScĮarea
|794.
oietupp liellukjas, putrkjas_kellukjas
või kooni1ine, vi1ju,misajaks
suureneb veidi, väga harva tugevasti' Ķroon enam-vähem lühikese, ilma
karvari,ngita putkega; ülemine huul a1u.misest piĮ<e,m, sirpjas, külgedelt
kokļ<u surutud; alumine huul kolmehõlmaline, üles- või ettepoole lrorkuvate
külgmiste hõlmadega ja kausjalt süvendunud kesrkmise hõlmaga. Toļmu.
ka,niidid konnektiivist mitu korda (lrarvemini veidi) 1įihernad, nendega
liigestunud peaaegu ees.mise tol,mupesa juures, konneį<tiiv ülespoole välja
teninud, eesmised tol,mupesad alati steriilsed, tagumĪsed tolmukad sta,mi_
noodidena (harva o1emas). Rohttaimed Iįhtsate või sulgjalt 1õLrestunud
lehtedega ja 6-l0-õieliste, harva 2-4-õieliste ebamän,nastega.
l. rida Pratenses Pobed. i,n Fl. URSS 21 : 335. 1954. Tolmu;kad ja
emakakael ll'-llz võr,ra krooni üļemisest huulest piikemad.
Kõrglehed
rohelised, tupest tunduvalt lü'hemad. Õisikud sirged; ebanrännased üksįeisest enam või vähem eemal. Taimed näärarrelise Į<arvastusega.

* l. Aassalvei - Sdaia pratensis, L. Sp. Pl. 25. 1753; Benth. Lab.
gen. et spec. 233. l832-l836; Led. Fļ. Ross. 3 (1) :363. lB47-l849;
I
150

pratensis (lact. k.)

_

nįidu_, niidul kasvar

69. joon. Aassalvei (SaĮaia pratensĮs). or1g

Klinge, Fļ' Est-, Liv- u. Cur|. 234. lBB2; Schllaįh. oa. Cp. I.i }Oixlt. Pocc_
:3l9. lB97, p. p.; Gams in Hegi, Iļ1rrstr. Fl' Mitt._Eur. 5 (a) : 2a961927; P,obed. in Fļ. URSS 2l :335. 1954; Bumb. in Ī-atv. fļ. 4 : l59. 1959.

2

*

IIIanQeü "lyloaoü. (69' joon')

4' Tai,m 25-45 (70) crn kõrge. Vars lįhtne või üļenrises oSaS lraru_
nenud, püstine või pisut tõusev, alusel ja sõlnrekolrtadel pil<kade, sassis.
paljurakuļiste ļ<arvadega, mis koos,nevad 1aiadest 1amedatest lülidest. Sõlmevaihedel ja õisikuosas domineerivad 1ühįkesed ļaiad karvad, mįllele
rnõnikorcį lisandub (peamiselt õisikus) pi,ka_ ja lühivarreļisi näärnreid'
Juurmiste lehtede laba pitkĮikņųrnajas või mu,najas, 6-12 om pikk, 36 cm ļai, tömp või lühirļ<eseļt teritunud, alusel nõrgalt südajas või tö,rnpu_
nud, Servalt eba,korrapäraselt ka,trelitäkiļiņe, pealt paljas; laba a1u,miseį
pinnal tugevalt eenduvad rood ning neil piü<ad paljurakuJised ja lühike*
sed, aļuseļ järrrenenud karvad; r,oots hatuseļt karvane, 2-6 (|2) cm,
pikk. Alumised varreļehed onamasti rräiį<semad, lülrirootsulised, üļemised,
väikesed, rootsutud, pikalt teritunud, saagjaservalised, kortsuļised. Kõrglehed (rnännaste kandelehed) munajad või sõõrjad, varreümbrised, pikalt
teritunud, 1ühikese teravikuga tilpu,l, terveservalised, õietupest hariļiļ<uĮt.
Iühemad; nende pealmine pi,nd väga lühįkeste karvadega, aļumine tįhedalt sassiskarva,ne. oisik ļihtne või ülre-kahe paari alumiste 1rarudega,.
5-l2 karhe- kuni klrueõieļise ligistirkku asetseva ebarnän'nasega (alu,mi_
sed neist o'n ülļcsteisest veidi eemal). Mõįomasugulised õi,ed sr-rured (22,5 cm piĮ<ad), emasõied väiį<semad (umb. l,5 cm), violetsed' harvemini
roosad ja valged, 3 mm pikkustel karvasteļ õieraagudel. Tupp (6) 78 mm pikrk, kellukjas, l3 eenduva rooga' väĮjastpoolt kaetud pikkade pal_
jura'kuliste karvadega ja enamasti tihedate piĮ<avarreliste näär.metega;
ülemine huuļ alumisest lühert, poolsõõrjas, lrolnre väga lühikese
ligistikku asetseva harnba,kesega, a,lumirne huul ļ<alreharnba1ine, enam või
vähem sügavalt l,õhesturnud, süstjate hamba&estega, kõi,k ļranrbad naaskeljalt teritunud. Krooni putk neelu suunas mõnevõrra laienenud, ulatub,
tupest tunduvaļt vä,lja; üįe,mine huul sirpjaS, 1ai, alu,misest pil<em, väljast
kaetud ļühivarreliste ja varretute näärmetega; aļunrine lruui piklike või
elliptiliste külgmiste hõlrnadega ja |aia särrrpunud, kausja keskmise lrõl_
maga. Tolmukad ulatuvad kroonist veidi välja; tagumi,sed toļmukad staminoodidena. Emarkarkael pikk, ulatub kroonist tunduvalt välja; emaka_
suudme hõļrnad erisugused. Pä,hklikesed kerajalt koļmekandiļised, 2 mrn'
läbimõõdus, pruu,nid, nõrgalt märgatavate tu,meda,mate rröödikestega.
Õitseb juu'nis, juulis.
Leitud käesolevaļ sajandiĮ metsast, raudtee ja maantee äärest, Ļiargist
metsistunuļt. Harva. (70. jo,on.) Ķttigi aassaiveid peetakse Balti'maadel
looduslikuks, on ta meile ilmselt mitmeļ viisii introdutseeritud.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (peale idapoolsete vald_
kondade). Skandinaaviamaades (naturaliseerunult). Kesk- ja atlantil ses.
Euroopas, läänepoolsetes Vahemeremaades; Põhj a_Ameerikas na.turalisee_
runult. Kasvab kuivadel niitudgl ja karjamaadeļ, männimetsades ja met_
lĘ9
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70. joon. Aassaļveį (SaĮuīa pratensis) leiukohad Eestis

salagendiil<eļ, ka kultuurlniitudeļ, põllu_ ja teeservadeĮ, jõe_
midel. Mägedes esineb 1ige.nrale 2 knr kõrgusoni.

ja

raudteetam-

Majanduslik tähtsus. Kuivast hei,nast on saadud l,l50/o eeterlikku õliFIea meetaim, kuid ühtlasi niidu_umbrohi. Ra,hva,meditsiinis on ļ,eid,nud
vähest kasutarnist. Kesk-Euro,o'paS tarvitatakse muskaatsaļvei ase,rnel
veini ja õlļe vürtsitamiseļks. Iļutairl.

Meilt on 1eitud (H. Rebassoo) l96l. a. ju,husiiku tuļnuka,na maisipõllu
servast Hiiumaal veel üks Praienses-ritta kuuluv 1iilk. Mõningate tun_
nuste poolest sar,naneb ta võsasalveiga (S. dunletorunl' Andrz.), milleks
ta on Leningradis määratud. Seļle rühma liįkide raske eristarnise ja au_
tentse võrdļusrnaterjali puudumise tõttu ei ole aga r,õimalik seda määrangut iäie liindlusega aktsepteerida.

2' rida Nerrtorosae Pobed. in Fl. URSS 21 :344' 1954. Kõrgleher1
tupest pikemad, pungas asetsevad katuse,kivide taoliselt, violetsed,
harva
alumised rcrlreļised. Õisik sirge, lühikeste või pikkade ha,rudega. To,lmu_
kad varjatult üļ.e,mise huule all või ulatuvad koos emakakaelaga kroonist
pisut välja' Krooni ülernine huul nõrgalt sirpjas; õied sinised. Tairned
iļnra näärmekarvastuseta või lü,hivarreliste näärmetega a,lumises rindes.
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2.35' l,762; Gams
et al. Kodurn.
Enari
in Flegi, Illustr.
in Latv. f1'
Bumb.
taim. šz0. 1943; Pobed. in Fļ. URSS 2t :344. 1954;
4: 160. 1959. _ S. sųluestrls Jacq. Fļ. Austr. 3:7. 1775, non L'

ķ2.

SaĮuįa nemorosa' L. Sp.Pl.
trl. Mitt.-Eur. 5 (4) :2501. 1927;

Metssalveį

ed.

ĮtIanģeü Āy6paeHi,Iit. (7l. joon.)
4' Taim 30-175 (ll5) om kõrge,,musta sõstra lõirnaga. Varred liht_
sad või tilemises oSaS harunenud, mõnikord punakasvioletsed, enam_
vähem tihedalt lehistunud, aļusest pea1e kaetud villtkarvadega, miįļe
hulgas harvemįni on ka veidi piJ<emaid karvu; õisik sa'masugune, kuid
"įihūama karvastusega. Lehekaenaldes sageli lürhivõrsed' Alumised varrel.hed munajassüstjād, roots 1-7 cm pikk, laba 5-7 (l0;5) cm piJ<li,
1,5-2 (4) cm 1ai, iühikeselt teritunud tipuga, nõrgalt südaja alusega,
sile või'kergelt kortsuline, ebakorrapärase1t täkiļine, pea1t enam-väļrem
pa1jas, alum-ise pinna roodudel näsakarvane, rootsu1 üla1pool näsajate
Ļuivud.gu süvend. Varre tipu pool ļeihed hariļikuļt lü'hemad, ka ļühe_
mate roātsudega; ülemised varrele,hed rootsutud, murrajad või munajas_
süstjad, saagjārna servaga' ejnam teritunud. Eba'mānnaste kandeie'hed
6-a mm pikad, õietupest piĮ<e'mad, vioļ,etsed, terveservalised, peaaegu
sõõrjad või munajad, lühidaļt teritunud, istuvad, varreūnrbrised; pealmine
aļu,mine 1üįrikeste ļiibuvate karvadega; servadeļ va1ged ripspind paljas,
^pungades
asetsevad kaįusekivide iaoļiselt, viĮjrr,misajaks aļla liool_
Ļ.a;
dunud. Õisik 12-30 kalre- kuni kuueõielise ebamännasega. Õied valge_
ļiarvastel raagudel, mis on poole tupe pikkrrsed. Tupp liellukjas,5
(B) mm pikk, peaaegu pooleni kaheks huuleks 1õhestunud (aiu'mine lruul
üiemisest pikem), kaetud väga iühiikeste või pikenrate }<arvadega ja enamasti ka varretute koilļaste näär,metega; ülemine ļruuļ ünrardu'nud, iiolme
ligistiĮ<ku asetseva hambakesega, alumirne huu1 lrahe piĮ<liku, järsult teritrinud, püstiselt horrkuva ha,mbatkesega. Kroo'n 8-10 (12) m'm piikk, sinivioletne, ülemįne huuĮ veidi sirpjalt kõv'erdunud, seĮjaĮ ja tipul 1ü'hi'ļ<esed
va1ged karvad ning suur,ed istuvad näärrned; aĮumise lrr-rule liesk'rni.ne
ho1ā 1aiuti ellipti1ine, sügavalt kausjas' sageii hoidub tupe poole, külg_
mised hõlmad lühikesed, tömbid, pi,kiikud, horkuvad. EmaĮ<aĮ<ael ulatub
ülemisest huulest veidi väĮja, suudme hõlmad on peaaegu ü'hesugused'
Pähk1i,kesed koimekandilised-kerajad, umbeS i,5 mnl pirkad, tumepruunid.
Õitseb juulist septembri'ni.
Peamiseļt raudteedeļ, Helienurme ü,mbrruses ka põ1dude1. Lõuna_
Eestis ja Harju rajoonis. (72. joon.) E. Middendorlfi andmetel on see
lii'k Mecįįcago satiua Seem,nega Heļlenurme sisse toodud ja seal metsistunud. Käeso1eval ajal aga ei õ,nnestu'nud metssalveid seaļ enam kon'sta_
teerida.
Üldlevįk. Nõukogude Liidus Euroopa-osa mõnes iõunapoolsemas valdkonnas. Į(esk-Euroopas, Balkanit ja Väike-Aasias; Skandinaaviamaades

I nentorosa (lad. k.) _ sa.lus, salumeįsas kasvav. Epiteet on ebasobiv, sest taime
eelistatud kasvupaigaks on stepid.
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7l. joon' Metssaļvei

(Sal;lĮa nemorosa): Q
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72' joon. Meissalvei (SaĮaia nemofosa) leirrkohad Eestis'
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/_73. joon. SaĮt'įa netnorosa

L. X S.

(
ļ

pr"aicnsis I.. ļeiukoht Eestis'

ja

Põlrja-A.nreerirkas tulnukana. i(asr.ab ļ<uįvemateļ liiįudeį, sieppides,
stepistunud nõlvadel, hõredates lerhtmetsades ja metsaservadel, põõsas_
tikes, ka põllu- ja teeservadel, Ąlägedes võib esi,necįa umbes 1500 m kõr_
guseni.

Majanduslik tähtsus. Kasvatatav ilutailmena, samuti nagu aassalvei'

Seda ļiiki on pidevalt segi aeüud ja isegi ürlrondatud liigiga S. sgĮuestris L. Esimese botaaniku,na eristas neid selgelt A. Kerner. Herbaar,rnater_
ja1i urrri'mine on näida,nud, et NSV Liidu territoorĪumįļ esineb ai,nult
S. nentorosa L.
ļääneaļacįel, kus ta on heterogeenne. Nende
- Euroopa-osa
vormide geograafi,line
diferentsiat,sįoo,n pole veeļ selge (Fl. URSS,
2l. köide, lk.345). Ka vä,heses Eestist'kogutud materjalis esineb mit,me_
kesisust, aļates tüüpiļisest, r,äga väiį<este ļidus ka,lvadega S. nemorosa,st
ļ<u'ni l,5 nrm pikkuste ļraraļi karvadega isendit,eni, mis võiksid kuuluda
isegi S. tesquicoĮa trorbed' aļla.
Harju rajoonist (73. joon.) on leitud ka hübriid S. nemoros, I-. X
S. pratensis L., mida sa.mastataks.e ta,ksonig a S ' \sgĮaestrįs L.

3. rida Nutanles Pobed. in Fļ. URSS 2ļ:349' ļ954. Õisi,k Įongus;
ebamännased ona,rn-vähem ligistikku. To1muĮ<ad ja emakaį<a,el
tlz-'la võrra kroonist välja. I(rooni ,ülemine huuī on võĮvjas, ulatr-wad
mõnikord
taha kõverdunud; õied vi,oļetsed. i(õrg1ohed rch,eįised, õiet,upest lürhemad.
x 3. Longus salvei SaĮaia nutans, L. Sp. Pl. 27.1753; Benth. Lab.
Een' et spec. 23B. l832-l836;
Led. Fl' Ross. 3 (l) :366. Į847-lB49;
Schmalh. o.,r. Cp' lt Įoxg. Pocc, 2 : 319. tB97; Gams in Hegi, Illustr. Fļ.

Mitt.-Eur.5 (a) :2477. !927, i,n textu; E,na,ri et aļ. Ķodu'm. tairri' 320. 1943;
Pobed. in Fl. URSS 2l:349' 1954.
ĮlIa.rrQeü IIoHHKanUļįIžĪ' (74. joon.)
4. Taim (20) 40-100 cm kõ,rge.- Varred sirged, iihtsad, li,ksirkuļt või
kaltekaupa, pirkad, põhiliselt lehitud, kaetud 1ühikeste peenirkeste lidus kar_
vadega ja lühivarreļiste näär,metega, õisikuosas tihedarrra1t. Lelred peaaegu kõiik juurmis'ed, 'mu,najassüdajad, labad 5,5-l2 cm pikad, s,s9,5 cm 1aiad, tömbivõitu, kaheli,täkiļise Servaga' peait paljad, alt madalalt
ja tilredalt karvased; roots,ud labast pikemad. VarreįĖliti- l paar, nad on
harilįkult väi,kesed, rootsutud, süstjad või naaskeljad, vägā harva lühirootsttlised. Kõrgl'ehed ümarmunajad, järsult teritunud, vāga väi'kesed.
Õisi'kud tugevait harunenud, harude ļ,o,ngus tippudel asetsevād ligistikku
4-6-õie1ised ebarmännased. Õied umbes t cm pirkū<used. Tupp 4-7 mm
pikl<, roodudel lühikesed lihtkarvad ja nende vaheļ lühivarrelised näär_
med; ü1emine huu1 ürrna'rdunud, a1u,misest 1üfrern, vāga 1ühirkeste, tihedaļt
asetsevate hambakestega; alumine huur kaihe munaja hambaga, mis on
väga 1ühidalt ja naa_qkeljalt teritunud. Ķroon ere_sinivioletnā, putkeosa
tttppe suletud, ülemine huul taha kooldunud, võlvjas, väljastpoālt lühi_
keste valgete karvadega ja ohtrate istuvate oranžide näärmetega; aiu_
1 nutans (lad. k.)

-

longLrs.
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74. joon. Longus salvei (Sa/uia nutans)' Orig'
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75. joon. Longus sa|vei (SaĮuia nutans) leiukoht Eestis.

mise huule külg,rnised hõļmad eliiptilised, tömbid, keskrnin,e peaaegu Sõõrpirkern. Tol'mukad u]atuvad kroonist veidi
väija, tagumised toļmukad staminoodidena. Emakakael pikk, ulatub kroo_
nisi välja; e,makasrtue kahe ebavõrdse hõĮmaga. Pähkļi,kesed elĮip,tilised,
2 mrn pi,kad, tumepruunid.
Õitseb maist ju,ulini.
Meil korra (K. Eiohwald, 1936. a.) reitud raudteetulnukana. (75. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidrrs enamikus Eul,oopa-osa 1õunapooļsema_
tes vaįdkondades ja Ees-Kaurkaasias. Endeem. Kasvab steppides, arunii_
tudeĮ ja kriidipaijanditel.

jas, külg,mistest kaks korda

2. ala,nrperekond CoaoĮa (Med.) Briq. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.
(3a):286. lB97; Pobed. in F,l. URSS 2l :359. 1954.
Couoļa
- Geln.
Med. Phiļos. bot. 2:67. |79t.
Õietupp pu,tkjas, pärast
õitsemist
ei
- aļla käänāunud, eemalehoiduv.
muutu, enne pä,hklikeste valmimist
Krooni
putke sees lookjalt vastu ülemist huult tõstetud karvaring; ülemine
huuļ
piistine, võlvjas, aļusel järsult ahenev; alümise huuļe küīģmised hõlmad
tunduvalt väiksemad kui kesikrnine' Tolmu,kaniidid konnektiiviga peaaegu
ühepikkused või seįlest pikemad; konne,ktiiv liiku,rnatu, tenra aūm_ine poĪv
väga lühike, naaskeljas, niitipidi alla suunatud; viljatuid to,lmupesi ei
oļe. Rohttaimed suurte ļihtsate või 1isarhõlmaliste iehtedega ja palju-

a

õieļ iste ebamännastega.

r59

x4.Männassalveļ_SaĮuiauerticįįlata|L.Sp.Pl.26.Į753;Bentlr'
3ll. t832-1B36; Led' Fl' Ross' 3 (ļ) :368' lB47-lB49;
Sch,malh.<Dir'Cp.nĮoxn.Pooc.2:32l.lB97;Viļb.Eestitaim.ed.2,
(a):2503. ļ927; Pobed.
|97.1925; Gams ln ūegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. 5
Exs.:
- joon')
in Fl. URSS 2l : 359. iģsņ' Bumb. in Latv, fl. 4 : 162. 1959.(76'
uyronuaruü'
ĮĮIanseii
K. Eichw. Eesti taimeį 3, n" izs. tgsg. -

Lab. gen. et spec.

5-ļ0 mm ļäĮri'mõõdus, pruun, Peanad oit ļihtsad või üļernises
mitu,
aegu horisontaalne-või vi,ltune. Varsi
20-80 (90) cm kõrged'
(t5)
osas harun"ni'd, uageli violetjad, püstised,
on ļaiade
enam või vä,hem ti.feaate paljurakuliste haraļi karvadega, 'mis
karv-adega'
lamerlate 1üiidega, õisirkuosa samasuguste, kuid ]ü'h'ema'te
südajas_
ühe
lįį"a võrkjalt šulgroodsed, Į<anneljalt su1gjagused
-Suure
ja iiĮre või (harva) kahe
munr1r, haĻva süd-ajaskeelja tiprnise hõlmaga
sageĮi tip'misest hõl'mast
on
mis
prāri' väik"st" külgĻiste t omua"gu,
tipmine hõlnr
eemal leĮrerootsul; Ļonikord külgrnised hõl'mad puucluvad;
jämedatäkilise
terav,
3-s (ll) cm pikk ja alusel z-ī ķtl) cm lai, tipu}
pinnaĮ
või täki1ishambuļiį, vathgļ peaaegu saagja Servaga' a1u.mise1hajusalt
teravaļt väljapaistvad rood; lnole'mal pi,nna1 ena'm või .väļrem
0,5-horkuvad paljurakulised laiade lamedate lülidega ka'rvad- Rootsud
20-40_õie1iste
Õisikud
rootsutud.
6 (B) .m pit,ra, kõige üiemised ļehed
1igistikĮ<u'
eba,mä'nnastega 1neijon 4-l0), ,mis harude tippudes asetsevad
horku'
iihedate
allpool on ükįteisest eema1. Õieraod õitest veidi 1üĮre'mad,
1illakas"
vaie karvadega. Tupp keĮlukjas-putkjas, 4--6 m'm pikll' sageli
pikrkuste teraroodurlel hor,kuvad vutg"a kaivad, ü1emine huul 0,5-l m'm
1,5*2 mm
teri'tunud'
pi'k'ļ1ku,
vate hambakestega, aJurr_rine huul kaihe
kae_
pikk,
väljastpoolt
rnm
pikkuse hambakešeģu. Kroon violetjas, B*:r2
pea_
huul
üļemine
įud ļühil<este, jäm"edate papi{litaoliste karvadega;
huulei'e;
aegu lame. Emäkakae1 ulātuį ļ-"roonist välja, kooļdub alumisole
hele.rĮd." hõļ,mad peaaegu ühesugused. Pähk1iü<esed ümar-elliptilised,
pruunid, mõnikoid tu'mepruunid, si'ledad, l,6-l,B mm pikad'
Õitseb ja viĮjub juulist augusti'ni'
Eestis ievinud pĮamiselt iaudteetamrnidel, lrarvernini teede ääres, eļaEsrnakordseįt
rnute ü,mbrr..., uä."*etes, kuivadel niitucle1 ja nõĮvadel.
ja
lda_Eestis'
leitud meiļ möödunud sajandi 1õpul. Sageda,rn Põ,hja4.

Tai,rn peaaegu lõhnata. Risoorn

(77. joon.)

Ütrtļevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas peaaegu- kõikjal, Kaukaa_
sias kõikjal, Attaiš, Araali-Kaspia vaļdkonnas. Skandinaaviamaade
lõunaosas, Ķesk- ja atlant ļises Euroopas, Vahemeremaades, Kurdistanis'
kõrgematel
Kasvab kehvadel niitudel ja karjamaadįl, männikutes, kuivadeļ
kohtadel, kivikļibusti,kel, urnbrohuna tee- ja põlluservadel, viĮjapõldude!,
m
kesadel, jäätmaadel ja prahipaikadeļ. Mägedes võib esineda 2400
kõrguseni.
foajanduslik tähtsus' Tai,ine rohe,lįsed osad sisaļdavad 0,05*0,080/o
vāgu ieruvalõhnaļist eeterįi'krku õli. Hea meetai,nr. Mõningat kasutanrist
on leidnud ka rahvameditsiinis'

ļ
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aertįcįĮĮata (lad. k )
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76. joon. Männassaļvei (SaĮaĮa aerticiĮlata\i a - taime ülerrrine osa, b
- alumisį
Įehti, c _ õis. (a ja b
orig.)
įl Eesti NSV
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77. joon. Männassalvei (SaĮuia aerticiĮĮatq) leiukohad Eestis. (Į(. Eiclrwaldi järgi,
täiendustega.)

Liik on väga polü,morine; varieerub 1ehe serva ha,rtbulisus, lehtede
karvastuse aste -_ nad võivad olla peaaegu paljad kuni peaaegu viltja,
katsumisel sametjalt pehme karvastusega mõļemal pinnaĮ; varieerub ka
1eįre väirkeste ļisahõlrnakes,te arv (l või 2 paari).
5. triibus Satureįeae Briq. in Engl' et P,rantl, Pfļanzenfam. 4 (3a) :
ž08. lB97. _ Õietupp,kellukjas või putkjas (väga ha'rva viljade valmi_
mise aiaks puhetunud), tipmed ei ole pikaks ohtetaoliseks teravikuks veninurl. Kroon kahe,huuleline või peaa,egu korrapärane, nõrgalt diferentsee'*
runud hõi,madega, ülemine huul larne või väga nõrgalt nõgus. Tol,mukapead munajad.

l.

aiamtriibus Meįįssįnae Endl. Gen. pl. 6lB. l83B; Briq. in Engl.
a (3a) :208,292' lB97. _ Tupp kellukjas või putkjas, l0-13 (l5-20) fooga, kahehuuūeline, harvemi'ni korrapärane. Kroorr
ļ<ahehuuleline, ļameda'te hõlrmadega. Tol,mukaid 2-4, üļemise huule alla
et PrantĮ, Pfla'nze,nfam.

tõusvad' Rohttaimed, p,oolpõõsad, põõsad.
Aļamtriibusesse kuuļub üle 'kümne perekonna, mida käsitatakse miį_
mesuguses mahus. Lisaks põhjaĮikumait käsitletuile on Eesti bötaanilises,
kirja,nduses,maįnitud veel mõ'ningaid perekondi.

' Väikesest MeĮįssa pere,kon,nast on meil kasvaįatud a e dm e li s s i
Idamaāāelt pärinevat sidruni:M. officinaĮĮs L.
(sidrunmelissi)

-
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78. joon. Aed-piparrohi (Satureja Įnrtensis): q'
pealtva ates.
ļ ļ'l

- õitsev tainr (orig.), l -

õis

lõhnaļist mai,tseaine-, ravim_ ja meetaime. AednreliSS on rohkenäärme_
line, munajate täĮ<ilissaagjate lehtedega püsik, miļle väikesed heļedavä;'vilised õied asetsevad väheseõieliste ebamännastena lehekaenaldes.
Melissi kasvatati rohkem möödunud sajandil, kaasajal on teda peamiselt
õppeaedades.

Lähedane perekondade|e CĮĮnopodium ja Acįnos on perekond Satureja,
mida nendega sageli ühendatakse. Meiļ on hästi tuntud aed-pipar_
r oh i
S. hortensįs L.
üheaastane, tugevaļt aromaatne, idapoolse.
pärinev
test Vahemeremaadest
madal taim. (78. joon.) Lehed on tal line_
aalsüstjad, õied väikesed (4-6 mm pikad), roosakad, koondunud vähese_
õielisieks männasteks, nris o.makorda .moodustavad tähkja õisiku. Aedpiparrohtu kasutatakse meil peamiselt maitseairnena tanguvorstides, kuid
įa sobib ka kala, juustu, kaunvilja, kurgi ja kapsa maitsestamiseks. Kesk_
Euroopa rahvameditsiinis kasutataikse teda ka ravim,taimena. Vahemeremaadest pärineb ka mägi-piparrohi
s. montana L. _ väga
okslįk madaļ poolpõõsas väikeste lineaalsete lehtedega ja suuremate
õitega. Ka see liik sobib maitseainetaimeks, kuid meil on ba esinenud
peamiselt ilutaimena.
Vanemaaegsed autorid (lB. saj. lõpult ja l9. saj. algupoolelt) loevad
Eesti-, Liivi- ja Kuramaa loodus1i,ku floora hulka ka Caįamį'nįlta officĻ
nalis Moench ĮMeĮissa CaĮamįntha L', TĮtgmus CaĮanlįnįha (L.) Scop.].
l9. saj. teiseĮ poolel avalda'ta,kse kahtlust selle liigi esinemise kohta mainitud aladel ja soovitatakse ta floora koosseisust kustutada. Et liigi areaal jääb meist kaugemaļe lõuna poole, tuleb teateid tema esinemise kohta
meie alal pidada ekslįkeks. On ebaselgeks jäänud, mil1ist liiki mõtletl
.A. Hupel (1777) CaĮamįntha uulgaris'e all (võimaltk, et Cļįnopodium auĮgare't).

l9.

perekond mägimünt _ C|inopodįuru| L.
L. Sp' Pl. 5B7. Į753.

Püsikud munajate, piklikmunajate või sõõrjate rootsuliste või rootsulute lelrtedega. Õied tihedates, harvemini väheseõieļistes hõredates ebamättnastes varre ja harude tipus ülemisįe lehtede kaenlas, väga Įühikestel
raagudel või peaaegu raagudeta, ümbritsetud ļineaalsete, kännasjate
pikaliarvaste kõrglelrtedega, mis on tupega peaaegu ühepikkused' Õieraod rtrljad. Õietupp putkjas, l3 rooga, mõnevõrra kõverdunud ja neelus
veidi kokku tõmbunud; neel avatud, harvade karvadega, mis ei moodustą
karvaringi' kahohuuleļine, alumise hur-rļe kaks hambakest harjasjad' peaaegu poole või kolmandiku tupe pikkused; ülemine huul lame, tema kolm

hambakest alumįse huule hambakestest lühemad. I(roon purpurne' roosa
r'õi valge, ülemine huul ļame, sämpunud, püstine, alumįne kolmelrõlmaline;
harilikult kroon väljastpoolt karvastunud. Tolrnukad harilikult ei ulatu

į Kreekakeelsetest sõnadest cįįne _ põhi, podion
tava õisikuga aromaatse taįme nįmi Dioskoridesel.
164

-

jalake; ,mingit nuppu meenu-

kroonist ü1e, tolmukapead eemaleh,oiduvad, enam_vähem vilttr kinniįu,nud laienenud konnektiivile. Emakasuudme hõllnad erisugused. Pähkli_
kesed ūmardunud, siledad.
Perekonda kuulub ligi l0 liiki, mis esinevad peamiselt Vahemeremaa-

des ning Lõuna_ ja Ida-Aasias. NSV Liidus on neist konstateeriturį
pooled, Eesti NSV_s ainult üks, m.s on ka perekonna tüüpliik.

l. tįarilik mägimiint - CĮinopodĮum auĮgare| L. Sp. Pl. 587. 1753;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esįh-, Liv- u. Curl. 3l7. lB52; Boriss.
in Fl. URSS 21 :437' 1954; Bumb' in Latv. fl.4: 164. 1959.
uuĮgare
- C. Meįįssa
L. ssp. auĮgare _ Bothrmer in Bot. not. l20 (2):205' t967.
CĮinopodium Benth. Lab. gen. et spec. 392. 1832-1836.
Calamįntha
CĮinopodĮuliz Benth. in DC. Prodr. t2:233. lB4B; Led. Fļ. Ross.3 (l):355.
lB47_lB49; Schmalh. o,r. Cp. n lo>ķg. Pocc' 2 : 3l3. lB97.
Satureia
- Gams
uulgarĮ,s (L.) Fritsch, Exc. fl. oesterr. 477. l909, non Rouy;
in
Į{egi,.I1ļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a) :2295. |927.
11axyuxa o6lIxHoseļ]Hag.
-

179. joon.)

ų. Karvastunud, peaaegu lõh,nata taimed. Puitunud risoomist lähtLrvad võsundid, mis kasvavad nii vegetatiivseteks kui ka õisi kandvateks
võsudeks. Esimesed on püstised, viimased püstised või tõusvad, (|2)
25-90 cm kõrged, võrdlemisi nõrgad' harili,kult lihtsad, kuid lehekaenaldes lühivõrsetega, kaetud võrdļe'misi ti,hedalt (lrarva hõredalt) pikkade
karvadega. l.e,hed kuni I cm pikkuse rootsuga, labad 1,5-5 (6,5) cm
pikad ja l-2,5 (4) cm laiad, sulgroodsed, lai- kuni piklikmunajad, ümardunud tipuga ja ümardunud või lühikiiįja alusega, hõredalt lrambr-ilise,
hart,a peaaegu terve servaga, pealmisel pinnal enamasti vähesed karvad,
alumisel hõredad kuni tihedad karvad r,oodudel; ülemised ļehed alla
kooldunud. Õied paljuõieļistes tihedates peajates, üksteisest eemal aset_
sevates ebamäntrasįes, .mida on l või 2, hatva 3. Kandeļehekesed lineaalnaaskeljad, sulgjalt rips,melised, 6-7 mm pikad. Õietupp pikakarvane,
sageli violetse varjundiga, B_ļ0 mm pikk, neelu juures rrnõnevõrra alrenettud, ilma karvaringita, naas,keljate tipmetega; kaks tipet 3-4 mm
pikkused, teised ,kolm l,5-2,5 mrn pikkused. I(r,oon purpurne' l2-l4 ķnin
pikk. Emakakael ulatub į<roo,nist välja. Pähklikesed ü.mardunud, l rnm
pikad ja laiad, helepruunid, siledad.
oi,tseb juuni 1õpust augustini (septembrini); viljad vaįrnivad aļates
juulist.
Kasvab poolvarjulistes kuivemates ko,htades
raiesmikel,
- rnetsades,
nõlvadel ja 'l<üngastel, ,kõrgetel jõekal,lastel, põõsastikes
(sarapikud, Iepikud), puisnii,tudet, ka raudtee ääres, teeservadeļ jm. Pole väga sage,
kuigi on levinud üIe kogu vabariigi.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, kohati Siberis.
Skandinaaviamaades, Kesk- ja atla,ntįlises Euroopas, Põhja-Ameerikas.
l

auĮgare (lad. k.)

_

harilik, tavalįne.
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b
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79. joon. Hariļik mäginiünt (CĮitlopodiunt uuĮgare): a ja 6
- kõrgekasvuline rrritme õiemännaSegįļ tainr, c
väike ühe õiemännasega

taļm,d

- c-orig.)
ja
-õietupp. (a,b

Kasvab irõrecļates metsades, raiesmilre1, põõsastikes, lrel<kides. Mägedes
võib esineda umbes 2 km kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Ka,sutatakse tee aseainena ja vürtsįtaimena,
meditsiinis ravim- ja ar'ornaatse ,tairrnena. on ka hea meetaim _.-. üiks õis
.a,nnab ööpäevas ikeskmiselt 0,35 mg nektarit; ühelt puhasküivį hektarilt
.on nektarisaak B0 kg, selle absoluut'ne su;hkrusisaļdus ligi 40'kg. Į(asu*atakse ka värvitairmena kollase ja pruuni värvi saa,miseks.
20. perekond nõmmemünt

- Acinos
Moench, Meth. pl. 407. t794.

l

M,oenclr

U,heaastased' harvemini rnit,meaas'tased tai,med. Harįliļ<uĮt aļusest
peale haru,nenud' Õisi,k ,l<oos,neb ļra.rvadesį eba,män,nastest ļehtede kagnlas,
üļdisį,õisi'kuraagu pole. Õied 1ü'hįkesteļ 1apilkutel, ļamedateļ, ülespoole
horkuvatel raagud,el vasta,]<ute 2-6-õie1iste ,kimpudena. Kande,1ehekesed
väikesed, süstjad, varhe,l puuduvad üldse. Õietupp kaįreļruuleline, e,risuguste
tipmetega, l3 rooga, karvarne-rharjaskarvane, kitsas'kanjas, aluse ühel kül.
1ei totjātt sopistunucl, eriti viljumisajal, neel sirgete karvade ri,ngiga, ahe,
nenud. I(r.oon tupest peaaegu kaĮ<s ,ko'rda pikom, karvane, neelus kel'gelt
puhetunud; üįe,mine huul sirge, sämpunud, alu,mi,ne 1aiuv, koļ,me,tine,
.keskmine hõ1m nõgus ja rkülgmistest ļaiem. Tolmu,kaid 4, eesmised tagumistest pikemad. Pä'hkļikes,ed munajad, ümardunud tipuga.
Perel<onnas on ligi l0 liiki, mis kasvavad peamis,elt Vahemeremaades.
}iõukogude Liidus 1eidub neist ligi pool, Eesti NSV-s aga ainirlt üks liik,

l. Väike

Acįnos aruensįs2 (Lam.) Dandy in Jour.
nõmmemünt
A' thgmoįdes Moench, Meth. pl. 407. 1794; Boriss.
Ecol. 33:326. ļ946.
- i954;
in F'l. URSS 27 :442'
Brrrnb. in Latv. li. 4 : 165. 1959.
- Thųmws
Caļamintha aruensįs Lam. Fļ. Fr. 2:394.
'Acįnos L. Sp. Pļ' 591. 1753.
- Man. herb. ļ97. l8l1; Led. Fl. Ross.3
C. Acinos (L.) Clairv.
1778.
(l) :353. 1847-1849; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
MeĮįssa
Curļ. 3]7.1852; Schmalh. @n. Cp. u Įoxx. Pocc. 2:3l3. 1897.
Acįnos (I-.) Benth. Lab. gen. et spec.3B9. 1832-l836.
Satureja Acinos
(L.) Scheele in Flora 26 577.l843; Gams in Llegi, IļĮustr. Fl. Mtt.-Er-rr.
.5 (4):2297. |927.
Exs.: K. Eichw. Eestį taimecl 4, n" 172. 1939. _
.Įyrueaxa THMb'ĮļlļIafl, Ā' ĮIo,'leļ]afl. (B0. joon.)
o- 2+. Püsįised või aļusel tõusvad (harva peaaegu 1amavad), enarnvähem selgelt tuntava mįįndiįõ,hn,aga tai,med, (3,5) l0-30 (45) crn kõrged, ii,Ire või nritme lirhtsa või nõrgalt harunenud \rarrega, il<aetud 'trõredalt
kuni tihedal,t väga väirkeste sirpja1t kõve'rdunud, aJlaį<ää,ndunud karvadega, mõrrikord udekarvadega või hatused' Leļred väga lüliirootsulised,
rnunajad kuni süstjad ja piklirkro'rnbjad, teritunud, kiilja alusega, tipus
ļ

l(reeļia.keelsest sõnast akįnos

lkesest.

2 aruensįs (lad. k.)

-

-

mari, tera; taime viljacl koosnevad neljast tera-

põld-, põĮlu-, põllul kasvav.
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80. joon. Väike nõmmemunt (Acinos aroensīs): a
(orig.), c _ õiekroon pealtvaates,

ja b _ erineva haabitusega
d
- õietupp kūljelt.

taimed,

mõned hambakesed, servas veidi rullurļud, 6-ļ5 rn,m pikad, 2-9
rnrņ:
laiad, väljapaistvate r,oodudega, mõlemalt pinnalt p.uuĻu paljad. Õied.
lühikestel (l,5-2 mm) raagudel 2-6-kaupa hõreciavõiti eūamännastes
(neid on 3-20) ülemiste ļehtede kaenlas. Kandelehekesed peaaegu mär_
kamatud. Õietupp 4*-5 mrrn pikk, viie tipmega, peaaegu kahehuuleļįne;.
lupe putk tipmetest peaaegu kaks korda pikem' kõverdunud, tipmeie aļuse!

l68

soondunud, alurnises osas 'küüruga, eriti viljunrisajal; tupe rneelus ring
sirgeid valgeid lrarjasjaid karvu; tupel väljaspool eenduvad rood, tiļlu_
kesed näärmokarvad, samuti nagu õieraol, roodudel pikad kõverdunud
harjasjad karvad. Kroo,n violetjaspurpurne' ,harilikuļt 8 mm pikk, väljastpoolt lühikeste udekarvadega, seest paljas; krooni ülemine lruul poolsõõr_
jas, sämpunud; alumise huule neerjas kesrkrmi'ne lrõ,ļm rnunajatest külgmistest ihõlmadest poolteist kuni kaks korda laiem. Toļ,murkad väga väike_
sed. To1mupesad peaaegu larlrknevad. Emakakaeļa aļumine hõlm lapik.
Pähkļikesed siledad, pikli'kud, helepruunid, 1,4 ,mm pikad, 0,8 mm laiad.
Õiiseb juuni,st septembrini.
Kasvab kuivadel, hõreda taimkattega ū<orhtadel,,nagu raudt'eeta,mmid,
teede ääred, ,kuivad nõlvad, loopealsed, ra,nnaklibu, ļ<a liiva- ja kruusaaugud, ļiiviļeud, hõredad rnetsad, nõmmed, söödid jne. Harilik.
ÜIdlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Kaukaasias. Peaaegu
kogu Euroopas, Bālkaniļ, Väike-Aasias, Kurdistanis; Põhja-Ameerikās
tulnukana. Kasvab kuivemaļ ke,rgemal pinnasel päikesepaistelistel
nõlvadel, liivaste'l põldudel, jäätmaadel ja kesadel, steppides, kehvadel
niitudeļ ja l<arjamaadel' männimetsades, kriirlipaljanditel ja lubja,kivirlel,
kruusaauį<udes, rąüdteetammidel. Mägedes võib esined a 2 km kõrgrrseni.
Majancluslik tähtsus. Sisaldab C-vitarniini (lehtedes 230 mg%). Kasuįatakse harva vürtsi_ ja ravimiaimena ning eeterlike õlide saamiseks.
Meetaim.

Aialilļena ,kasvatatakse ,mei,ļ mõningal ntääraļ teist lii,ki _ Acįnos
aĮpinus (L.) Įloench ĮT'hgmus alpinus Ī'., CaĮamirütLa alpina (L.) Lam.,
Satureja aĮpĮna (L.) Scheele]. Vanemaaegse:rļ andmeid tema leidunrise
kohta nieie fļooras tuleb 1ugeda eksļikeks, nagu on arvatud juba ka
rnöödunud sajarrdi keskel. Mainitud liik esineb loodus,likuįt peamiselt
Lõu,na-Euroopas.

2. alamtriibus ĪIgssopinae Briq. in Engl. et Prantļ, Pflanzenfam. 4
(3a) : 208, 306. 1897. _- Õietupp putkjas, l5 rooga, viie ülresuguse tipmega. Kroon kahe la,meda :Ēuulega. Tolmukaid 4; tolmukarriidid alusel
tõusvad, seejärel laiuvad, sirged. Poolpõõsad.
2|.

perekond iisop
IĮgssopus 1 L.
- 1753.
L. Sp. Pļ. 569.

Mitmeaastased rohttaimed või pool_Į<ääbuspõõsad. Lehed enamasti
ļineaalsed kuni pil<li'kud' kaetud ,näärmetega. Õisįkurt pikli,kud või pikenenud, enamasti ühekülgsed, paljuõielised, tähkjad, koosnevad lehekaenaldes
istuvatest mä,nnastest, mis on ligistikku või üksteisest eemal. Õietupp
putkjas-kellukjas või kellukjas, l5 rooga' peaaegu }<orrapärane, viie pea_
aegu ühesuguse ti'pmega, näärmetega, sageli värvunud, neeļus paljas.
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Krclon ļ<alrehuuleline, karvane, näärmetega' enamasti tupest veidi väljaulatuva ptrtl<ega; ülemi,ne lhuul peaaegu lame, sämpunud või ka,Įrehõļmaiine, mõnikord peaaegu terve; alumine ,huuļ Į<ol.me,h,õlmalįne, kesļimine
lrõlm külgmistest suurem. Toļmukad, arvult 4, ulatuvacl enamasti kroonist
r,älja; tolmupesad lalrknevad, avanevad ühise praoga. Enrakakaela tipp
kahejagune. Pähklįkesed pi,klikud või piklikmunajad.
Vahemeremaades esinev perekond; sisaldab ligi 15 liil<i, mis on levinud Lõuna-Euroopas, Väįke_ ja l(esk-Aasias, KauIraasias ja Põhja-Aafril<as. NSV Liidr-rs on ,konstateeritud ü1dse B ļiįki, .miļļest üks esineb juhusļikult metsistuva kulįuurtainlena ka Eestis.
Rahva'meditsiinis rnitmesuguste lraiguste,puhu1 .kasutatavacį ravimtai_
med. Sisaļdavad eeterlikku õļi, mis ,lõ,h,nab tärperrtini ja kamprit mee,nutal,a1t ning mida ļ<asutatakse maitseai'nena ja,lįkööride vaļnristamisel.
Taimed on tugeva palsa,milõllnaga. Iisopit į<uĮtiveeritakse juba iidsetest
aegadest. Euroopas hakati teda ravįm_ ja maitseainetai.mena į<asvatarna
keskaja1. NSV Liidus vilje1dakse iisopit I(auĮ<aasias, I(rirm'mis ja KeskAasias.
Perekonna tüüpli ti on Hgssopus officinaĮįs L'

A l. Harilik

_

Hgssopus officinaĮĮs ' L. Sp. Pļ. 569. l753, s.
str.; Be,nth. Lab. gen. et spec.356. 1832-1836, p. p.; Led. Fl. Ross.3 (l)
356. 1847-1849, p. p.; Wied. et Web. Besc'hr. phan. Gerv. Esl,h-, Liv- u.
Curļ. 321. lB52, in textu; Sc'hmalh. @,r. Cp. lr lox<u. Pocc. 2:310. lB97,
p. p.; Gams in Hegi, Ilļust'r. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (a) :2357' t927, p. P.; Boriss.
in Fļ. URSS 2|:451r. 1954; BumĮl. in Latv. fļ' 4:t66. 1959.
- I4ccon
c6btķHoseĮrļrlt]ļ. (Bl. joon.)
h. Poo1põõsad, 45-60 (70) cm kõrged. Varrecl enantasti harunenud,
neĮjakandilised, ļühikeste udekarvadega, harva peaaegu paljad. Lohed
peaaegu rootsutud, Į<itsassüstjad, l-3 cm pikad, 2-8 mrr laiad, alumisel
pinnal väijapaistev rood, servad ,kergelt rulļunuci, ļįihiļresįe lrarvade tõttrr
teravalt kar,edad, terveselvalised, tipul 1ühidalt teritunud või üma'rdunud,
alumisel, sageli Į<a ü1emisel pinna1 näärmetäppidega. oied B_-l2 rnm
pikad, 3-7-kaupa lelrtede Į<aenlas, sageli üĮrekülgsete kimpudena, nroo_
dustades pikli;kke, vä1javeninud, tähkjaid õisikuid, niiļ1e a1umises osas
kimbud on ü,ksteisest ee,maį. Ka,ndele'hekesecį väga lühiļ<esed, süstjad Į<uni
naaskeljad. Õietuped tugwa1t eenduvate roodudega, näärmetäppidega,
sageli värvunucl; put'k 4-6 mm pirkk, tipmed 2'3,5 mm pikad, süstjad,
teritunud, enamasti udemelised. Kroon vio1etj assinine, ļ<armiinroosa või
valge; kroo'ni putk peaaegu ei ulattr tupest välja; üļemine huul peaaegu
1ame, väga 1ü,hike, aļumįne ,huul kaks korda pikerrr. Kaks või kõiļ< neļi
tolmukat uļatuvad kroonist vä,lja. Pähklįkesed koļmekandi1ise1t piklikmunajad, 2-2,5 mm pi,1iad, I ,mm laiad, mustjaspruunid, paljad, peenekühmulised.
Oitseb juulist septembri,ni, viljad val,mivad augustis.

iisop

:

l
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of[ĮcinaĮis (lad. lr.)

-

apteegis ravimtainlena kasutatav

b

W

d

\
8Į. joon. Har'ilik iisop (Ī{gssoptts o||īcinaĮis.}-. a -_ taļrn, ģ
įiksik õis, c _ õietLrpp. (a ja c
or.ig.)

-

Meil harva kasvatatav,a kultuurtai,mena pea.miselt kooliaedades, kust
mõnikord metsistub.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunapooļsetnates vaļdkon_
dades, Ida-Siberis Taga-Baikalimaal. Vahemeremaades; tuļnukana, metsistunult või naturaliseerunult Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantiļises
Ettroopas, Põhja-Ameerįkas' Kasva'ta'takse aedades ja köögiviljaaedades,
mõnikord metsistub ja esineb u,mbrolruna, ļooduslįkuļt kasvab mägedes.
Majanduslik tähtsus. Kasuta'įakse eeterļiku õli saamiseks, mis sisal_
dab pinokamfeeni ja ketoone. Veel ļeidub taimes mõru- ja parkaineid,
äädikhapet, vaiku jt. aineid. Värsked tai,med annavad õļi 0,07-0,290fo"
kuivad 0,3-0,9%. Kasutatakse likõöride ja nalivkade tootmises. Kasvatatakse ka dekoratiivtaįmena.

on eristatud liigisiseseid ülrįkuid, peamiselt lehtede 1aiuse ja õite
värvuse järgi. Viimase tunnuse põhjal on meiļ sedastatud järgmised
vormid:

Ī' aĮ'bus (Alef.) Gams

- õied valgecl;
Ī. officinaĮis |Ī. cganus (Alef.) Gams] _ õied sinivioletsed kuni sügavsinised; kõige tavalisem vornr;
Ī, ruber (Mill.) Gams
õied ,karmiinroosad.
-

22. perekond pune - Origanum I L.
L. Sp. Pl. 588. 1753.
Aromaatsed püsikud terveservaliste või,Irambuļiste,munajate 1ehte_
dega. Õied l-3.kaupa 1igistikku üksteist ti,hedaļt katvate,kõrglehtede
kaenlas, moodustades väheldasi tä'h,ki, mis on koo'ndunud pöörisjateks
või sarikjas-kännasjateks õisikuteks; kõrglehed katusekivide taoliselto
sageli värvunud. Tupp kellukjas, l3 rooga, viie peaaegu ühesuguse tip_
mega, neelus lkarvaring. Kr,oon ka'hehuuleļine, putk tupest välre väljaulatuv, kahvaturoosa, valge või r'oosarļ<aSpurpurne; üļemine huul sirge,
latne, tenta tipul sämp, alumine huul kolme ühetaolise hõlmaga. Toļmukaid neli, ülemisest huuļest ļühemad (emasõitel) või pisut väljāulatuvad
(mõlemasugulistel õitel); tolmuļ<otid eraļdatud kolmnurkja korrrrektiiviga;
tolmupesad peaaegu paralleelsed' Enrakakaela tipul kaks peaaegu ühe_
sugust hõlma. Pähklikesed munajad, siledad.
Perekonda ,kuuļub ligi l0 ļiiki, 'mis esinevad peamiselt Va,hemeremaa_
des. NSV Liidus on konstateeritud l<oļm liiļ<i, neist Eestis üks, mis on
ühtlasi p-erekonna tüüpliik.

ļ. Harilik

pune

-

origanunl uuĮgare2 L.Sp.Pl' 590. 1753; Benth.
Fl. Ross. 3 (l) :343. 1847-1849;

I.ab. gen. et spec. 335. 1832-1836; Led.

aros
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_ mägi, ganos ehe, kaunįstus.
z auĮgare (lad' k.)
- hariļi,k, įavaline.

kreekakeelsetest sõnadesį

P

d

a
b
82. joon.

Harilik pune (orĮganum uuĮgare): a ja b _ õitsev taim (orig.),
c _ õis eestvaates, d
õietupp

-

Wied. et Web. Besc,hr. p,han. Ger,v. Eslh-, Liv- u. Curl. 315. lBb2; Sohrnal,h<Dn. Cp. tl Įo>ķg. Pocc. 2 :232. |B97; Gams in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._Eur.
5 (a) : 2328. 1927; B,oriss. in Fl. URSS 2l :464. 1954; Burnb. in Latv.
Īl' 4: |67. 1959.
Āyrrraqa o6uxHoņeugan' (B2. joon.)
4. Risoom viltune, annab püstisi või pisut tõusvaid vegetatiivseid ja
õisi kandvaid võsusid. Tai,m arom,aatrne. Varred 25-75 c.m ,kõrged, ülemiSeS oSaS,haru,nenud; .ļehekaenaldes ļühivõrsetega, mõni,ko,rd purpursed,
hatused, harva 1ühikeste käha,rate karvadega. Lehed rootsulised (4l4 mm), elli'ptilised või (enamasti) pik,likmunajad, tömbilt teritunud'
ümardunud või kiilja aiusega, sulgroodsed, l-4 (6) cm pikad ja 0,52,5 (3,2) cm laiad, hõredalt asets,evate madaļate ham,mastega, alt hele_
damad, näärmetäppidega ja roodudel mõõdukalt kuni 'lrõreda,lt karvadega,
pealmine pi,nd vähes'te näärmetäppide ja ,karvadega, ServaS ripsmed.
Õisi'k kän,nasja pöörisena, rhõre, paljuõieli,ne, kuni l0 cm lai ja kuni l5 cm
pikk, koosneb väįkestest tährkadest, mis viljumise ajal pikenevad. Kandeļehekesed peaaegu paljad, munajas_elliptilised või piklikud, teravad, l,53 mm pikad, rharilikult turme,punpursed, samuti nagu tupp ja osa tipmisi
ļehti,,harvemi,ni ro}re1ised. Tupp ligi 2-2,5 nim pi,l<k, peaaegu ü,hesuuruste
ko1mnurkjas-süstjate tipmetega, mis ,on putkest mitu ,korda ļü,hemad,
paĮjas või harvade ü<arvadega, neelus rkarvari'ng. Kr,oon 5-7 mm pikk,
helepurpur,ne või ļilļaikasroosa, mõ,nikord valge, tupest väljaulatuva putkeoSaga ja vähe erinevate tipmetega. Kaks toļmukat uļatuvad kroonist
välja, kaks lürhemad. E,makakael ,kroo'nist vä,ljau,latuv. Pähkļikesed
ümmargused või ellipsoidsed, beežid, p.a'ljad, 0,5-l mrn pikad, nüriļt
koļmekandil ised.
Õitseb juulis, augustis; viljub augustis.
Eelistab kuivemaid valgusrirkrkaid kasvukohti. Leidu.b üle kogu vaba_
riigi ,kuivadel niidLrnõlvade'l, hõredates kuivades metsades ja põõsastikes,
jõgerle ja järvede kõrgetel rkaļļastel, ļoodudeļ, põllupeenardel; esineb ena_
masti hulgaliseĮt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus enamikus Euro,opa-osa va1dkondades'
Kaukaasias kõikja1, Lääne-Siberis 1õunapoo1setes vaļd,kondades, Kaug_
Idas (tulnukana); Kesk-Aasias põhjapoolsetes vald,kondades. S,kandįnaa_
viamaades, atlantilises ja Kesk-Euroopas, VahemeremaadeS, Džungaarias_-Kašgaarias. Kasvab põõsastikes, hekkides, kuivadel ka,rja.maadel,.
metsa- ja stepiniitudel, küngastel, ļ<amardunud päikesepaisteĮistei nõlvadel.
Majanduslik tähtsus. Hea meetaim; puhasküļvi üJre ,hektari ,lrohta võib
saada 169 kg .rnett; nektarisaak ürhe ,ha kohta o,n 330 kg, üldise suhkrusisaldusega l lB kg. Sisaldab vitamiirne. Seerrnnetes ļeidub kuni 290h
rasvõļi, mis pa'kub huvi farmaatsiatööstusele. Eeterlik õļi ,on meeidiva,
lõhnaga ja kibekasvürtsise, korgelt ,kootava ,maitsega, sisalda,b kuni 50%
tümooli, peale selle teisi aineid. Värske taim annab õli 0,07-0,20/9 (kuiva
heina koihta ümber arvutatult 0,l-0,70/0). Võib lkasutada parfümeerias'
ļ<ölni vee ja seepide valmistamisel, toiduainete- ja liköör'tööstuses; aromaatseid 1ehti tarvitatakse kvassi vaįmistamisel ja ļ<urkide soolamisel-
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83. joon. arĮganunt uuĮgare var
prismatĮcum'' osa õisikust. orig.

84.

joon.

Aedma

joraan

(Majorana

hortensis\. Taime ülemine osa. orig.

\rärvitaim (õiecl värvivad viļļa oranžpunaSeįkS; ļehed, õied ja varred
raudvitrioliga anna,Vad musta värvi). Ravimtaim (droog sisaļdab eeter_
likku õļi, par,l(-, värv_ ja mõruaineid), kasutatakse aromaatseteks vannidelis ja kompressideks ning valuvaigistina. Ka Eesti rahvameditsii'nis on
pune laialdaselt tuntud, tarvitatav seespidiselt rindkere_ ja külmetushaiguste, kõlrula,htisuse ja unetuse puhul, vä1ispidiseilt nahahaiguste (var_
bavahede haudumine, käsnad, ohatised) purhul. Ko,hati kasutatakse maitse_

ainena vorstirohu asemel, sobib ka lihasuppide maitsestamiseks.
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Hariļik pune On polümorfrre liik, mis moodustab mitmeid vorme, nii
rohelisi kui ka värvunuid; varieeruvad ļõhn, ļehtede suurus, õisiku kuju,
krooni suurus ja vārvus. Meiļ kasvab iooduslikuļt var. uuĮgare; kultuurina esineb aga ka var. prismaticum (Ģaud.) Boriss. (ssp. prismaticum
Gaud.), mil1e peamiseks eristustunnuseks on suhteliselt,pikad tähataolised
osaõisikud. (B3. joon.)
Punemeteļe on väga ļähedane teine väike Vahemere-aladelt pärinev
perekond, kuhu Į<uulub aedmajoraan (vorsti;r'ohi) _ Maįorana hor'
įensįs Moench (origanun Majorana L.), mida meilgi sageli kasvatatakse
tangu_ ja verivorstide peamise ,maitseainena. Aedmajoraa,n on hõbehallikas ühe- või kaļreaastane taim väikeste elliptiliste või äraspidimunajate
lehtedega ja katusekivide taoliselt asetsevate elliptiliste, servalt ripsmeliste kõrglehtedega; õied on heledad, väikesed, tupest vaevaļt väljaulatuva
krooniga. (84 joon.)

23. pere'kond liivatee

1

- Thgmus L.
L. Sp. Pi. 590. 1753. _ Thgmus sect. SerpgīĮum
Benth. Lab. gen. et spec. 34' 1832_ļ830.

Aromaatsed madaįad poolpõõsad lamavate või tõusvate puituvate
vartega (tüvekestega) ja püstiste või tõusvate õisi kandvate harudega,
sageli ka lamavate viljatute võsudega, mis lõpetavad roomava tüvekese
ja suunduvad külgedele, harvemini ilma nendeta. Lehed väikesed, kujult,
suuruselt ja roodumuse 1aadilt väga mitmesugused, 1üĮrirootsulised, har_
vemini rootsutud, terve, mõnįkord täkilise servaga, mis peaaegu a1ati
on ripsmeline, vähemalt a1usel; kõrglehed varrelehtede sa,rnasecl või
neist teravalt erinovad, väikesed, lineaalsüstjad. oisik väheseõieļiste
männastega, peajas või pikenenud ja katkestunud. Kandelehekesed väga
väikesed. Tupp rulja või kel,lukja putkega ja l0 ( l3) rooga; aļurnine
huuļ a1useni kahejagune, hõ1mad kitsad, munajad, alati ripsmelised;
ülemine huul lai, 1aiuv, kuni poo1eni koļmehõļmaline, süstjate võį kolm-

nur.kjate tipmetega, mis o,n ripsmelise servaga või kaetud väikeste'harjas_
karvadega, harvemini paĮ jad; tupe neelus servise aluseļ ring sirgeid
harjasjaid karvu. Kroon lü,hikese või pikema putkega ja kahehuulelise
servisega, lilla, roosa või valge; üļemine huul püstine, lamedavõitu, tipul
veidi sämpunud, alumine koļmehõlmaline, laiuv. Tolmukaid neli, püstised,
aļusest peale lahknevad; tolmukotid kahepesalised küllaltki Įaia konnektiiviga. Emakakael karhe naaskelja hõlmaga. Viljad (pähklikesed) ellipsoidsed või peaaegu kerajad.
Perekonna liigid sisaldavad eeterlikke õļisid, mida kasutatakse parfüineerias ja toiduainetetööstuses. Mitmed liigid on tähtsad ļ<a ravimtaimedena.

Perekonda Thgmus kuulub ,mõnisada Įiiki, mis on levinud peaaegu

į
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Kreekakeeļsest sõnast thgmon, thgmos

_

mõrrede huulõieliste nirni antiikautoritel.

kogu Euraasias peale iroopiliste alade, Põhja-Aaf,rikas, Kanaari saartel.
floora>> vastavas köites vaadeldakse ļiike kitsaļt, käsitades
omaette liikiclena varasemate aut,orite alamliike, varieteete ja isegi vorme.
<<Eesti NSV flooras> käsitatakse ļiike keskmises mahus, kusjuures ļoodus_
li,ke 1iikide arV o'n kaks. PeaĮe nende,o,n aecįades kasvatatud veel mõnin_
,gaid ļiike. Vaļremeremaadest pärinevat ravimtaime aed-liivateed
(tūiimian
- Tlx. auĮgaris L.) orn meil kultiveeritud harva. Ta leiab raken_
'damist pea,miselt eeter1il<us õļis sisaįduva türnoo1i ja karvakr,ooli, aga
ka teiste toimeainete tõttu. Meditsiinis kasuta.takse tüümianiekstrakti
-koos teiste ainetega hingamisteede rhaiguste korraļ, tüümianiõļi ja tümooli
preparaate aga välispidiselt (juukse- ja Suuvee vaļmistamiseks, ravivatt_
nideks). Ķesk-Euroopa rarhva,meditsiinis tarvitatakse aed-1iivateed niį
köharavimina kui ka mit,mesuguste sise- ja na,hahaiguste puhul. Ilutai_
"mena on meiļ peale paĮjalehise 1iivatee ja nõmnr-lii,vatee
rnitmete vor,mide
;lrasvaįatud veel mägi-liivateed
Th. coļįįnus Marsch.-Bieb., hili_
,semal ajal veel Th' praecox opiz ja -mõningaid teisi liiI<e.
Tüüpliik on Th. auĮgaris ,L'
ļ. Varred selgeli neljakandilised, karvastunucļ ainuļt servadel' Õisikud
pikenenLrd, sageli kaįkestunud
l. Paljalehine liivatee _ Thųmus puĮegioic\es L'
Varred ruljad või ebaselgelt'neljakandilised,,karvastunud ümberringi.

(NSV Liidu

Õisi,kud enam_vähem peajad

2'

Nõmm-liivatee

-

Thgmus serpgĮĮutn L.

l. sektsioon Goniothųmu.s Kļ,oļ<. in Not. Syst. Flerb. Inst. Bot. Ac.
Sci. URSS t6:293. 1954 et in Fl. URSS 2t:478. 1954.
Varred selgelt
neljakandi1ised, karvastunud'kahel vastastikuseļ tahul,- vaheldumisi eri
sõlmevahedel, r,õi ainult servadeļ. Lehed enam-vähem 1aiad, munajad
või elliptilised kurri peaaegu sõõrjad, ka,mptodroornse või pseudomaigi_
naatse roodumusega. oisik enamastį katkestunud, harvemini peajās.
Tupe ülemlse huule tipmed hariļikult ripsmelise Servaga' harva įaljad.
Kroon ere, lilia või liliakas_purpurne. Mesofiiļne' Euroopa mägismail,
įruid ka Kaug-Idas esinev rühm.
].

Paljalehine liivatee
- Thgmus puĮegioides, L. Sp. Pļ. 592. 1753;
21 :4B7.1954; Bumb. in Latv. fl. ņ: ioa. 1959'
T,/į.
Th. charnaedrųs Fr.- Nov.
'gĮaber Mill. Gard. dict. ed. 7..n" 6. 1759'
il. Suec. l:35. l8l4.
Th. SerpglĮum L. B.- montanus Benth. Lab. gen.
et spec. 344' 1832-1836.
L. a. Chamaedrys (Fr') Led.
- Th. SerpųĮĮum
_
(1)
3
345.
Ross'
:
1847-1849.
Th.
SerpgtĮum
L. var. o) Wied. et
'Fl.
Web. Beschr. phan. Gew' Est,h-, Liv- u. Curl. 316. lB52.
Th. SerpųtĮurn
- Lyka
Į. ssp. Chamaedrųs (Fr.) Vollm. Fl. Bayern, 635. l9l4;
in Hegi,
-Įllustr. Fl. Mitt'-Eur.5 (a) :2323' l92?.
Tnltlgg õ.ņournuuli. (85. joon.)

Kloli. in Fl. URSS

I

-

PuĮegium'i t'aoline; PuĮegium

sõnast polios

_

valkjashalļ.

12 Eesti NSV floora

-

teatavate müntide rühma nimi; kreekakeelsest
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85. joon. Paljalehine ļįivatee (Thųmus puĮegioides\: a ä _ varreļõik, c _ õįs, d _ õietupp.

taļm (orig.l"

Pooļ-kääbuspõõSas tõusvate, õisi kandvate lrarudega, mis olt
karvasįunud kõigil neljal kandil ja mille kõrgus on B-20 (30} crn. Leherl
elliptilised või rombjas-elliptilised, harvemini mu.najad, 7-l2 mrn pikkuse
ja (3) 5-6 (7,5) mm laiuse labaga, paljad, alumisel pinnal näārme_
tāppidega; roots lü,hike (l-3 mm), väheste ripsmetega. Õisik pikenenud,
sageli katkestunud, mõnikord harunenud, ,harva peajas. Õietupp kelluk*
jas, sageli ļiļļa, näärmetäpilise, enam või vähem hõredalt karvase putkega
ja terav-kolmnurkjate ripsmeliste tipmetega, õitsemisajaĮ (2'5) 3-3,&

h.
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86. joon. Palja,lehise 1iivatee (Thųmus puĮegioīdes) ļeĪukohad Eestis

(4) mm, viljumisajal (3,5) 4 (4,5) mm pikk. Kroon roosakasļilļā, 4_
6 mm pikkune. Pähklikesed lühi_ellipsoidsed, 0,6-0,8 mrn pikad, hallikaspruunid.
oitsetr juulist septembrini; viljad valmivad alates juuli lõpust.
Kasvab kuivadeļ niitudeļ, rohuplatsidel, teeservadel, raudtee ääres,
rohtunud nõlvadeļ ja kinkudel, loopinnasel, harva mujal. Paiguti; sagedam Kirde- ja Kagu-Eestis, senistel andmetel puudub Saaremaāl ja Vaūe_
Eesti valdkonnas. (36. jooir.)
Üldlevik. NSV Liidus Baļti vabariirkides ja Taga_Ķarpaatias. Skandinaaviamaades, atĮantilises ja Kesk-EuroopaS. Kasvab nretsalagendikel,
rohttlnud nõlvadel ja kuivadel rohumaadeļ.
Majanduslik tähtsus. Ravimtaim, meetaim, aia-iļutaim.
Läļredasest liigist Th. ucraįnįcus (Klok. et Shost.) Klok. (Th. puĮegĮoides L. ssp. ucraįnįcus Klok. et Shost.), trnis on NSV Liidus rohkem
levinud ja mille esine,mist on märgitud ka Eesti naaberaladel, erineb Ih.
pulegioides peamiselt väiksemate lehtede ja suurema õie_ (vilja_) tupe
poolest. Mõned väiksema tupega isendid on kogutud ka meie territooriumilt (Kirde- ja Kagu-Eestist), kuid muude erinevuste puudumise tõttu
pole neid Th' pulegioįdes'est eristatud.
Hübriidi Th. puĮegioįdes L' X rh. serpgĮĮum L. on kogutud Narva
lāhedalt.
lņ

t79

2' scktsioon Serpaļlum. - EuserpgĮįum Ķlok. in Fl. URSS 21 : 5l3.
l954. _- Tüvekesed lõpevad 1a,mava viljatu võsuga, tunduvalt harvemini
rlįljalise võsuga. Varreļ õisirku all hariļikult ena.m-vähem pikad karvad,
harvemini lühikesed aiļakäändunud karvad. Lehed kõige sageda,mini
plklik-elliptilised, kamptodroomse roodumusega. Õisik peajas. Tupe üleniise huuie hambad harilikuļt ripsmelise Servaga. Kroon lilla, iharva valkjas. Euraasia 1iigid, mis esinevad metsa- ja tundravööndis tasandikeļ, ka
rnägede kõrgetes vööndites; levik on seotud peamiselt okasmetsadega

(taigaga).
2, Nõmm_liivatee - Thųntus serpgĮlum,L.Sp.Pį.590. 1753; Wied.
et Weh Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.316. 1852, excl. var. o);
Schnralh. or. Cp. a Įoxu. Pocc. 2:3l0. l897, excļ. var.; Klok. in Fl.
URSS 2l :537. 1954; Bu.mb. įn Latv. Īl' 4: |70. 1959.
Th. SerpųĮĮurn
L' fi. angustifoĮia eI y' uuĮgaris Led. Fl. Ross. 3 (1) -:395. lB47-1B49'
p' p. -- Th' SerpųĮĮum L. ssp' SerpglĮum (L. emend. Fr.) Briq. emend.
Lyka in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (a) :23|B. |g27.
SerpgĮlum
- TlL.
L. ssp. angustifoĮi.us (Pers.) Vollm. Fl. Bayerrr, 635. l9l4;
Jalas in Acta
bot. Fenn. 39 ; l l . |947.
Sy.nops' pl. 2 : l30. l807;
- Th. angustifoĮius Pers.
Renth. Lab. gen. et spec.344. ļ832-1836.
Tnulgtl nolsy.Itaü, r. o6ltx_
uoseį,Hķtü. (87. ioon.)
h Pool-kääbuspõõsas peenikeste 1amavate tüvekestega, mis Įõpevad
enamasti lamava viljatu võsuga. Õisi kandvad :harud ridamisi, püstised
või tõusvad, l-l0 cm kõrged; neil on ümberringi, eriti õisiku all, ļ<üllalt
pikad, horisontaalselt laiuvad või alĮasuunatud ,karvad. Lehed paksuvõitu,
lühirootsulised, ümardunud tipuga, el1iptilised, piklik-el1iptilised või kitsalt äraspidimunajad, (3) 5-B (l3) ,mm pikad, (l) l,5-3 (4,5) mm
laiad, hariĮii<ult paljad, ainult serval kuni keskpaigani (harva ü,mber.ingi) pikaripsmelised; külgrood jämedavõitu, terava1t väljapaistvad
lehelaba alumiseļ pinnal ja märgatavad ka pealmisel pinnal; väikesedpunktjad näärmed alumisel pinnal paremini märgatavad; tipmised lehed
õisįku aļ'usel erinevad alumistest vähe. Õisik peajas, kompaktne. Kande_
lehekesed lineaaļsed, väikesed. Õieraod tupest tunduva1t lühemad, lühikarvased. Tupp kitsas_kellukjas, enamasti 1iila, õitsemisajal (3) 3,5_
4 mm pil<k, lühikarvaSe ja näärmetäpilise putĮ<ega; tupe ülemise huule
hambakesed terav-kolmnurkjad, peaaegu võrdse pikkuse ja 1aiusega,
enam-vähem ripsmelise Servaga' mõnikord ainuļt mõne ri'psmega hambakese tipul. Kroon 5-7 mnr pikk, roosakaslilla, ere. Pähklikesed lühieliipsoidsed, ligi 0,6 mm pi,kad, beežikad.
Õitseb juunist augustini; viljad vaļmivad augusti algusest peale.
ranna]iivikutel ja _1uidetel,
Sage kogu vabariigis 1iivasteļ a1adel
sisemaa_1iivikutel, kuivadel, eriti jõeäärsetel niitudeļ, hõredates männilnetsades, küngastel ja nõlvadēl, aga ka teeservadel ja raudteetammidel;
!oodudel, kadastikes, kįindi ülaserval, rannavallidel, ļaidudel. Sageli esi_
neb hulgaliselt.

l
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Taime antiikajast pärinev nimi, tuleneb sõnast serpere (lad. k.)

-

roomama

a
b

87, joon. Nõmm-liįvatee (Thgmus serpgĮĮum):
Orig.

a

-

õitsev taim, ä

-

õis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (peale kõige lõunapooļsemate vdļdkondade), Lääne-Siberi läänepoolsemates valdkondades, IdaS-beris Taga_Baikalimaąl. Skandinaaviamaades, atlantįlises ja KeskEuroopas; Põhja-Ameerikas naturaliseerunult. Kasvab toitainetevaestel
liivadel _ nõrnmedel, kuivadel rohumaadeļ, hõredates metsades, luidetel,
teeservadel jne. Mägedes võib esineda kõrgusel üle 1000 m.
Majanduslik tähtsus. Ravi,mtaim, milles sisalduva eeterliku õli koosįisse kuulub tümooli, karvakrooli ja tsümooli. Taimes leidub ka parkaineid, mõruaineid, kummivaiiku jm. Droogiks
SerpųĮĮi
- Herba
- kogu_
takse harude üļemisi osi koos lehtede ja õitega.
Teed ja keedist kasuta_
takse köharohuna, ekstrakti köhasiirupite, näit. pertussiini koostisosana.
Tarvituseļ ka valuvaigistina radikuliitide ja neuriitide puhul. Rarhvamedit_
siinis leiab ļiivatee kasutamist veel seedehäirete ja naisteha guste
puhul, ka välispidiseļt nahahaiguste puihul. Nõmm_ļiivatee on ,hea meetaim ja rakendatav ka iluaianduses.
Roh,ketest 1iigisisestest ühikutest esineb meil enam_vähem tüüpilisel
kujul järgmisi:
õisi kandvate harude kõrgus l-4
var' erįcoįdes Wimm. et Gratr.
ja
pikad
(5) cm, ļehed 3-4 (7) mm
|-2 (2,5) mm laiad, elliptilised
kuni pikliklineaaĮsed, harilikult sõlmevahedest pike,mad; kasvab peamiselt
liivikutel, moodustades madalaid tihedaid padjandeid;

l8l

vat. Įįneatus Endl.
kandvate harude kõrgus kuni 6 cm, lehed
- õisi
ja (l) l,5-2,5 mm laiad, pikliklineaaļsed kuni
(5) 6,5-8 (13) mm pikad
lineaalsed, kõige laiemad keskkohas või sellest veidi kõrgemal, harilikult
sõļmevahedest lühemad; kogutud peamiselt küngastelt ja nõlvadelt, ļiivi_
kutelt, männįmetsadest ja mujalt;
var. rigidus Wimm. et Grab.
- tugevakasvuline teisend; peatelg
lõpeb enamasti õisi kandva haruga; kõrgus kuni l0 Cū, ļehed 5-8
(ll) mm pikad ja 2-4 mm ļaiad, piklikud või kitsalt äraspidimunajad,
hariļikuļt sõlmevahedest tunduvalt lühemad; kasvab mitmesugusįes kohta ties;

var. serpgĮĮum (var. Linnaeanus Gren. et Godr.)
õisi kandvate
harude kõrgus 2-B cm, lehed 5-B (10) mnr pi,kad ja -l,5-3 (4,5) mm
laiad, elliptilised kuni kitsalt äraspidimunajad, harilikult sõlmevahedest
veici lühemad; kasvab peamiselt teeservadeļ, rannaliivikutel ja _ļuidetel,
kuivadel niitudel' loopealsetel; kõige sagedam.
Peale loetletud teisendite esineb veel vorme valgete õitega, ümber_
tingi ripsmeliste või tugevamalt karvaste Įehtedega. Neid võib korduda
iga teisendi piires ja neil puudub veeĮ nõuetekohane tähistus.
7'hgmus'e kui väga liigi- ja vormįrohke perekonna nomenklatuuris ja
sünonüümikas on kaunis raske orienteeruda. Botaanikud on liigi mahtu
mõistnud erinevalt ja töötanuci igaüks vaid mingi piiratud maa_ala liikicega. Kogu Euroopat hõlmav Thgntus'te ülevaade on ilmumisel. S is võib
korrektiive oodata ļ<a meie liivateeįiikide, eriti Th' puĮegioįdes'e käs tusse'
Baltimaade vanemates herbaariumides ja botaanilises Į<irjanduses
esineb mõningaid Thgmus'te nimesid, mida siin käsitļetud liikide sünonüümikas pole toodud' Alljärgnevalt nende kohta mõned selgitavad
^o'|ii"};uustifoĮĮusSchreb. (herb.) _ selle nime aļl on ilmseļt mo.taua
Th. angttstifoĮius Pers., mis on Th' serpgĮĮunl L. s. str. sünonüüm.
Th. įnodorus Lej. ex Dumort' (herb.)
selle all mõistetakse harili_
kull Th. serpgĮĮunl'i valgeõielist vormi. Th. Įanuginosas Miļl.
karvaste lehtedega liivatee nimi; kõige sage_

-

darnini 1oetakse Th. serpglĮam'i aļļühikuks.
Th. montanas Waldst. et Kit.
PuĮegioides |iike; Th. puĮe'
- üks rea
gioides L. s. l. puhul on seļle sünonu(tm,
Th. pulegioĮdes L. s. str. puhul
lähedane ļiik, miļle areaal jääb meist lõuna poole. Meie kirjanduses on
teda kasutatud ilmselt esimeses tähenduses'

24. perokond parkhein - Lgcopus
L. Sp. Pl. 21. 1753.

1

L

Mitmeaastased, ilma erilise lõlrnata soo_ ja veetaimed. Lehed teravalt
saagjad kuni sulgjalt lõhestunud. Õitemännased tihedad, rohkeõielised, nrännastest palju pikemate lehtede kaenlas. Õied väikesed, raotud.
oietupp kellukjas, peaaegu korrapärane, 4- või 5-tipmeline, seest paljas.

l
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Kreekakeelsetest sõnadest Įgkos

_

hunt, pous

_

jalg

Ķroon tupega ülrepikkune või veidi pikem, kellukjas, nelja peaaegu ühe_
suguse larneda hõlmaga, neel toļmukate kinnįtumiskohal karvane. Tolmukaid neli, kuid arenenud on neist ainult kaks eesmist, mis ulatuvad
kroonist veidi välja. Emakakaela tipp kahe hõlmaga. Pähklikesed kolmekandilised, pa,ksenenud servadega, tömbi tipuga, a,henenud alusega.
Perekonda kuulub l4 liik, mis on levinud põhjapoolkera parasvööt_
mes, üks tiiļi ka Austraalias. NSV Liidus esineb neist 7, Eesti NSV-S aga
"ainulį Į, mis on ühtlasi perekonna tüüpliik.

į. įIarilįk

parkhein

_

Lgcopus europdeus,

L.Sp.Pl'

21. 1753; Benth,

Fļ. Ross. 3 (l) :3al.
Įķ{7-į849; Wied. et Web. Beschr' phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl.6.
tr8521 Schmalh. On. Cp. n IOxs. Pocc. 2 :306. lB97; Gams in Hegi,
Īļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (a) :2385. l927; Volk. in Fl. URSS 2l :595.
1954; Bumb. in Latv Īļ.4:|7|. l959. _ 3rosĻINx elponeücxlrii. (BB. joon.)
4. Risoom nöörjas, lüliline, pikkade peonikeste maa-aluste võsunditega" Varred (6) 25-B0 cm kõrged, hajusalt lühikarvased, harvemirri
"tihedalt ja pehmelt karvased, väga 'harva paljad, ļihtsad või mõnevõrra
-harunenud,
püstised või aluseļ tõusvad, neljakandilised, vaolised' Lehed
'vastakud, sulgroodsed, piklik-elliptilised, harvemini süstjas_elĮiptilised,
aluse poole väga 1ülrikeseks rootsuks athenevad, sulgjagused (kõige aļumi_
,sed lelred ja sageli ülemiste lehtede alumine osa) või sügavalt tömp_
saagja servaga; lehelabad 3-ll (13) om pikad ja 1,5-4 (7) cm laiad,
nrõiemalt pinnalt enam või vähem lühikarvased, eriti alumiseļt pinnalt
roodude kohaļt, harvemini (vähemalt pealt) paljad, alumiselt pinnalt
:peenelt näärinetäpilised. Männaste kandelehed korrapärasemalt jämelSaagja servaga, kiilja alusega, nrärgatavama r,ootsuga. Õied arvu,kaļt
tihedates kaenlasisestes männastes, mllle dlusel on rida lineaalnaaskel_
jaitl 2-6 mm pikkusi kõrglehti. Tupp 3-4 mm pikk, mõnevõrra näärme_
'line ja rips'meline; tipmeid viis, lineaalsüstjad, pikkade naaskeljate tippu_
.Lab. gen. et spec. 186. 1832-1836, excl. var. T; Led.

dega, umbes putl<eosa pikkused. Kroon 2-4 (4,5) mm pikk, neljahõlmalrne,
.kollakasvalge, väljast nõrgalt lühikarvane, seest toļmukate kinnitumiskohal ripsmeline, hõlmad, välja arvatud üks ülemine, laiemad, ühesuuru_
sed, enamasti purpurseie tähnidega. Tolmukad uļatuvad tupest välja,
:ltarvemini on liihemad. Pähklikesed l,4-l,8 mm pikad, pruunid, tömbilt
,āraspidimunajad, paljad või väheste näärmetega.
Oitseb ja viljub juulist septembrini.
lodumetsades, soodes ja soistel niitudel,
Niisketel kasvukohtadeļ
veekogude kaļdaiļ. Harilik kogu Eestis.
llldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis ja Kesl<'
;trasias peaaegu kõikjal. Lääne-Euroopas (Skandinaaviamaade põhjaosa
sālja arvatud), Vä ke-Aasias, Himaalajas, Hiinas, Jaapanis; sissetooduļt
Põhja-Ameerikas ja Austraalias. Kasvab seisvate ja aeglaselt voolavate
ryete kaldavööndis, kraavides, luha- ja soostunud niitudel, soomeįsade

'

euroņeus (lad. k.)

_

euroopa.
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a
b

joon. Ilarilik
f'
taime

parkhein (Lgcopus europaeus): a
r.roor taim, b
ülemine osa, c _ õis emasstaadiumis, d _ õis -isasstaadiumįS'
e
staadiumis pealtvaates, f ja g _ seeme. (a, D _ orig.)

vanema,
- õis
isas-

Serval, Soodes, ka ruderaaltaimena jäät,maadel ja müüride äät-es. Įtägedes
harilikuļt ei esine palju kõrgemaļ kui l000 m.
Majanduslik tähtsus. Tairn sisaldab palkaineid; lehtedest pressitud
maĮrlaga on kangaid ja villu värvitud p,i'uuniks, k,oos raudvitrioliga aga
mustaks. Ravimtaimena kasutatud lpeamiselt minwikus. 'leda söövād
lambad ja kitsed. Niiskete niitude umbrohi, mis paljuneb nii seemnetega
kui ka vegetatiivselt.
Teisenditest on meil sedastatud
var. europaeus (var. gĮabrescens Schmidely)
ja lehed paljad
- varS
r,'õi peaaegu paljad; kasvab rneil peamiselt niisketes
metsades ja teistes
varjukates korhtades;
var. pubescerzs Benįh.
ja lehed (eriti alumise pinna roodudelt)
- varSkasvab
enam või vähgm udekarvasėd;
enamasti valgusrikkamates kohtacles; eriti l<arvaseid isendeid on kogutud veekogude kalļasteļt.

25. perekond münt
L. Sp. Pi.

_

Mentha I L.

b76. \TSS.

Mitmeaastased, ha,rvemini üļreaastased ļõrhnavad rolrttairrrecį' sirged

või tõusvad, ļihtsad või haru'nenud. Risoom roonlav. Lehed rootsulišed
või peaaegu või täiesti rootsutud, vastakud, enam või välrem hambuļise,
saagja võį täkilise SerVaga' harilikult terava tipuga, südaja või kii1ja

alusega. Õite kandeļethekesed süstjad į<uni lineaalnaaskeljad ja niitjaā,
sagedamini vähemärgatavad. Väikesed raolised õied enamasti tihedates
paijuõielistes kaeniasisestes ebamännastes, mis asetsevad hõreda1t või
ligistikku ning on pöördunud igasse külge, või õied on koondunud peajateks või tä,hkjateks õisikuteks harude tippudel; õied võivad o1la mõlema_
või ühesugulised, isasõied arenemata sigimi,kuga ja e,masõied arenemata
lühįkeste tolmukatega; taimed on ühe_ või kaheko1'alised. Tupp kellukjas,
lehterjas või putrkjas-kellukjas, l0-l3 rooga' p.ār"gu korrapärane või
(,harva) kahehuuleline. Kr'oon ena,masti violetjai, lehūrjas, peaaegu korrapärane, nelja hõlmaga, avatud, pa1ja või karvase neeluga, krooni putk
küüruga või küüruta; krooni ,hõlmad terved või tipul pisut sämpunu,l;
üļemine lrõļm teistest enamasti mõnevõrra 1aiem, ha,riļikult veidi säm_
punud; krooni putk harilikult tupega peaaegu varjatud. Tolmukaid neli,
1ahknevad, peaaegu ü,hepikkused, püstised, sagedamini ulatuvad kroo_
nist tunduvait välja (isasõitel), vahel peaaegu ei üļeta krooni putkeosa;
toļmukaniidid paljad; toļrnukotid kaĮrepesalised, paral1eeļselt asetsevate
pesaclega. Emakakael ka,he peaaegu ühesuguse' ļü,hi]<ese, harilikult pea_
aegu niitja emakasuudme rlrõl,maga. Pähklįkesed munajad, siledad või
veidi ļ<aredad, tömbid, mõnikord nende tipul karvad.
Ņndid esįnevad peamiselt parasvöötmes, ,kus nad nii Vanas kui
Uues Maailmas on 'harili;kult laiaļdaselt ja ohtralt levinud. Harilikulį
on nad kohastunud niiskeļe või niisutatavale pinnasele' kasvades orgudes,

l

Mütoloogilisest (nümf Minthe) nimest t.uletatud tairlenimi antiiļtautorįieļ.
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]<uristikes, sooservadel, veekogudes, harvemini aruniitudel, mõnikord
umbrohtudena jäätmaadel ja põllupeenardel.
Müntide kahekojalisus soodustab hübriidide moodustumist nii ļähedaste įįikide kui ka eri sektsioonidesse kuuļuvate liikide vahel. Tolmlemine toįmub putukate, pea,miselt kärbeste ja mardikate kaasabil. Isetolm1emisį müntideĮ nähtavasti ei esine. Tuleb märkida nende intensiivset
vegetatiivset paljunemist, eriti apcgaamseteļ 'hübriidideļ, millel sageĮi on
pikad maa-alused võsundid. Hübriidsed liigid on sageli täiesti või pea_
aegu steriilsed.
Liikide täpset arvu on praegu väga raske kindļaks teha, sest suure
varieeruvuse ja sageda hübridiseerumise tõttu esineb väga palju vorme,
millele eri uurijad on erineva taksonoomilise väärtuse omistanud; seļlele
vastavalt on kirjanduses liikide arv kõikuv. Nõukogude Liidus ļoetakse
praegu 24 |itki; Eestis on neist enam ļevinud kuus ļiiki.
Mündid kui eeįerlikke õlisid sįsaldavad ja ravimtaimed olid kultuuris
juba antiik- ja keskajal. Kestev kultiveerimine on soodustanud hübriidsete
vormide kujunemist, mis paljunevad peamiselt vegetatiivselt: risoomi ja
varre osadega, isegi lehtedega. Enamik kultiveeritavaid münte on ļrüb_
,riidse päritoluga. Münte peetakse headeks meetaimedeks, kuigi nad suurt
saaki ei anna. Mündimesi on läbipaistev, merevaigutaoline, terava mündilõhnaga ja meeldiva värskendava maitsega. Kõik tairne rohelised osad
sisaļdavad 0,|-27o mündiõli. Seļle peamine koostisosa on mentool (4092Ųo). Mündiõli kasutatakse ļaialdaselt toiduaiiretetööstuses (kompvekid, liköörid jne.), ravimina ja parfümeerias. Mentool on desinfitseeriv
ja valuvaigistav va,hend; kasutatakse ka küļ,metushaiguste raviks. Eeter_
ļik mündiõli on meditsiinis laialdaseļt tarvitatav va'hend valu vaigista_
miseks ja seedehäirete puhul.
Perekonna tüüpĮiik o'n Mentha spicata L.

LIIK|DE MÄÄRAMISE TABEL

1.

Ehamännased on paljuõielised, asetsevad varrelehtede kaenlas, mõnikord hõredalt peaaegu kogu varre ulatuses' Lehed on ebamännastest
pikemad; varre- ja õisikulehed (ebamännaste kandelehed) on ühe-

sugused

2.

:

2

Õite ebamännased koondunud tipmistoks, lrarilikult lehituteks pea'
jateks või tähkjateks õisikuteks; alumised ebamännased võivad oiļa
ülemistest mõnevõrra eemal või peaaegu kõik männased asetsevad
,hõredalt, moodustades pika katkestunud õisiku. Õisikuļehed lineaalsed, niitjad või varrelehtede sarnased, kuid tunduvalt väiksemad 3
Õietupp seest karvane, tipmed pilklik-kolmnurkjad
2. Männasmünt _ Mentha )(aerticįįįata L.
Oietupp pole seest karvane, tipmed lai-kolmnurkjad
l. Põldmünt _ Menįlta araensįs L.

3. oied tipmistes peajates, rtrarvemini kobarjates õisikutes; alumised
ļ86

ebamännased mõnitkord kaenlasisesed või ülemistest eemal, kuid
aląįi vähesearvulised (enamasti l-3) ja suurte kandelehtedega.

4.

oietupp putkjas. Pähltļikesed ilma karvadeta
3. Vesimünt _ Mentha aquatica L.
Õied tipmistes tähkjates õisikutes, mõnikord ebamännased üksteisest
eemal, enamasti õisiku alumises osas, mõnikord aga kõik ebamänna_
sed asetsevad hõredalt. Õisikuļehed niitjad või varreļehtede sarna_
sed, kuid tunduvalt Väiksemad. Õietupp kellukjas, ebaselgete roodu_
dega. Pähklikeste tipp karvadega
4
Lehed mõlemaļt pinnalt pika- või lühikarvased, va,hel karvased ainult
alt, üļaļt aga peaaegu paljad, ro,helised, sinkjad või valkjad
4' Pikalehirre münt _ Mentha Įongi|oĮia (L.) Nathh.
Lehed täiesti või peaaegu paljad, mõlemalt pinnalt tume_ või ere_

roheļised

5

5. Lehed, peamiselt

ülemised, rootsutud või väga lühikeste rootsudega.
Õisikud peenikesed, katkestunud. Ererohelised taimed (kultuuris ja
ntõnikord metsistunult)
6. Roheline rnünt Mentha spicata L.

-

Lehed kõik rootsuļised. Õisikud jämedavõitu, katkestunud ainult
õisiku aluseļ. Tumerohelised taimed (kultuuris ja mõnikord metsis_
tunult)

5.

Piparmünt

-

Mentha )(piperita L.

Eestis esinevad liigid kuuluvad kõik alamperekonda Mentha fMen.thastrum (Coss. et Germ.) Boriss.].

l. se,ktsioon Verti,cįlĮatae L' Sp' Pl. ed.2. B05' 1763, div.; Briq. in Engl.
Prantl,
et
Pflanzenfam. a (3a) : 3lB. lB97; Boriss. in Fl. ĮJRSS 2t :604.
l954.
- Ebamännased suurte varrelehtede kaenlas, paljuõielised, tilredad
või hõredavõitu, üksteisest eemal, mõnikord asetsevad peaaegu kogu varre
ttlatuses. Lehed männastest üleuļatuvad. Õietupp keĮlukjas või putkjasĮellukjas. Kr,oon karvase neeluga. Pähkļikesed paljad.
Põldmünt _ Mentha araensįs, L.Sp.PL.57?. 1753; Benth' Lab.
gen. et spec. |7B' lB32-l836; Led. Fļ. Ross. 3 (l) l33B. l847-lB49,
p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. CurL. 334. lBS2;
Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (4) :2341. 192?, p. p.; Boriss. in
Fl' URSS 2l:604. 1954; Bumb. in Latv. Ī1.4:|72. 1959. _ M. satįaa L.
Sp. PĮ. ed.2. B05. 1763, p. p'_M. Sat'uaL'õ.aruensls (L.) Schmalh. Õn.
Cp. l' Įoxrr. Pocc. 2:307' lB97.
M' ausįrįaca Jacq. Fl. Austr. 5: 14.
- Menth.
1778, non Host.
M. agrestis Sole,
t. 14. l7g8.
M. parie- Fļ. Fran,kf. 225' lB2B' Brit.
tariif oĮia J. Beoker,
Mgra noJleBafl.- (89. joon.)
4. Varred (5) 15-50 (75) cm kõrged,- püstiserl, tõusvad või lama_
vad, lilitsad või harunenud, maa-aluste ja _pealsete võsunditega, mõni-

l.

I

aruensįs (lad.

k.)--

põld_, põllu-, põllul kasvav

187

b

a
89. joon. Põidmünt (Mentha aroensĮs):

a

-

õiįserl tainl (orig.), ģ

-

õįs.

kord punakad, ümberringi rrõi servadel alļasuunatud karvadega, vahel
peaaegu paljad. Lehed .mu'najad, munajas- ,kuni süstjaspiklilkud, lrarva
roinbjassüstjad, (l,5) 2-6 c,m pikad, (0,6) l-3,5 cm laiad, terava võitõmpunud tipuga, hõredaļt saagja kuni täkilissaagja Servaga' ļühikeste
rootsudega (vahe1 ü1emised rootsutud), ümardunud, südaja või kiilja
alusega, mõlemalt pinna1t karvased ja näärmelised või peaaegu paljad.
Kõrglehed ļineaalsüstjad või süstjad, ripsmelised ja karvased, teravad,
õieraagudega peaaegu ühepi,kkused rrõi neist ,mõnevõrra pikemad. oied
harilikuļt arvukates ja pa1juõielistes kerajates ebamännastes, mis asetsevad üksteisest ee,ma1, ļrarvaste või paljaste õieraagudega. Tupp lühi_
l88

kellukjas, künlne rasļ<esįi märgatava piiiirooga, ligi 2-3 rtt,trt pi'kk, sageli
vio1etne, karvane, palja neeluga, teravate või tömpjate püstiste kolmnurkjate tipnretega, mis on putkest kolm korda lüihemad, iļ'rrra teraviļ<uta.
Ķroon 1aiputkjas, 1i11a või roosal<aslilla, 3,5-5 nrnr pikk (enrasõied
mõlenrasuguļistest õitesi väi,ksemad), tupest veidi vāljauļatur,,a või turp'pe
-"'u1etud putkeosaga; ļ<roon väljast ja seest l<alvane; ,krooni aļumine hõlm
tömp, peaaegu äralõigaiud, ü1emine teistest 1aiem, sätnpunud. Tolmukad
krooniga ühepikkused või mõnevõlra pikemad. Pähklikesed eliipsoidsed,
ebase1geļt kolnreta1ruļised, 0,B-1 mil pill<ad, törnbi tipuga, helepruunid,
väga peenelt punkteeritud.
Õitseb juuĮist septembrini; viljad vaļmivad augustis.
Kasvab niisketes kolrtades veekogude 'kaļļasteļ (ka kaldavees),
kraavides, Įohkudes, niis,ketes metsades ja ro.humaadel, aga ka initnesest
mõjusiatud paikades
teede (eriti metsateede) ääres, põldudel (sageii
kartu1is), söötidel ja -kesadel, aedades. Sage.
ÜIdlevik. Nõukogude Liidus Eur,o,opa-osas ja Siberis liõikja1, Kaukaasias ja Kesk-Aasias paiguii. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantiļises
Euroopas, Indo-Himaalajas, Hiinas. Kasvab ļooduslike ja teh,s-veekogude
ltalļastel, soistes kohtades (1<a metsades), satnuti põldudel (eriti kartulis
ja teistes rühvelkultuurides) ja jäätmaadel. Mägecles võib esineda ligi
2 km kõrguseni'
Majanduslik tähtsus. Tüļikas, nii risoomi kui I<a seenrnetega paljunev
umbrohi, eriti niisketel rohumaadel. suurel hulgal heinas olles halvendab
::el1e ļtva1iteeti. Koduloomad (peaie hanede) tecįa värsļ<elt ei söö. Mee_
įaim. Ra,hvameditsiinis tarvitataļ<se samadel pulh,kudel kui kultuurmünte.
on kasrrtatucį ka viļla värvimisel (ko1lasoks või punaseks).
lvļ. aruensįs L. s. 1. on tugevasti varieeruv takson. Väga muutliĮ< on
1ehiede kuju (lehed võivad o1la mr-rnajad ümardunud või südaja alusega
kuni piklikud kiilja alusega). varieeruvad J<a kasvul<uju, karvastus, leheServa ham,bu1isus jpt.tunnused. Nende a1usel püstitatud ühikuid on
väga palju ja väga mitmesuguse väärtusega. Monograafiline üļevaade
M' araensįs'e vormideringist aga veel puuclub. Eesti āaterjal võimaldab
eristada kolm järg'mist, omava,heĮ üleminel<utega seotud rülrrnitust:
grex aruensĮs (M. aruensis L. s. str.' M. aruensįs L. ssp. aruensįs,
M. artlensĮs L. var. uuĮgurts Reiohenb., M' agrestĮs Sole), p õ1dmünt
varreļe,hed munajad kuni ļai-eļļiptilised, iaba alus ümardunud või veidi
südajas, hariļįkuļt vars ümberringi ja 1ehed mõlenraļt pinnalt enam või
vähem tihedaļt karvased (Eesti isei-rdeid iseloo,mustab suhteļiselt vähene
karvasrts ja ümardunud või ümardunud_kiiljas leļreĮaba a1us); 1evinud
peamise1t põl1u_ ja aiamaal, harilik;
grex au'strįaca (Jacq.) tM. austrįaca Jacq., M ' araensįs L. SSp.
'austrįaca (Jacq.) Briq., M. aruensįs L. Var. austrīaca (Jacq.) Top.],
s a 1 um ü nt
varrelelhed munaļas-olliptilised, pil<alt ro,otsu'ks aheneva
kiilja alusega; -vars ja 1ehed enamasti nõrgemalt karvastunud kui eeļmisel
taksonil; ebamännased niisarna pikad või pikemad l<uį nende kandelehtede
l89

ļ

,l

roots; esineb veekogud,e ka1lastel, niisketes mets,ades ja põõsastikes, aga

ka aedades ja põldudel, hariJik;

grex parietarĮifoĮia (J. Becker) fM. parietariifolia J. Becker, M. aruensįs L. ssp. parietariifoĮia (J. Becker) Briq., M. austnaca Jacq. var. parietarii|oĮia (J. Becker) Syr.]
- varrelehed suured, õhukesed, pikalt rootsuks aheneva kiilja alusega, taimed väga nõrga karvastusega; eba,männased tunduvalt lühemad kui nende kandelehed; harva.
M. aruensįs moodustab mitmeid hübriidseid vorme, mida sageli käsi-

tatakse iseseisvate liikidena.

2. Männasmünt _ Mentha \oertĮciĮĮataļ L. Syst. Nat. ed. |0' 2:
1099' 1759; Sag. et ossw. in Mitt. Thür. Bot. Ver. II. 26 :42. l9l0; Gams
in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt._Eur. 5 (4) :2355. |927, in textu; Boriss. in Fl.
URSS 2l:605. 1954; Bumb. in Latv. Ī1.4:173. 1959.
satį,aa L.
- M.
Sp. Pl. ed. 2. 805. 1763, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-,.
Liv- u. Curl' 335. lB52.
satįua L. ft. aerticiĮĮata (L.) Schmalh. o.n- M.
Cp. ,Ioxl. Pocc.2:307'
ļvI. aruensįs L. u' satįaa (L.) Benth.
|B97'
Lab. gen. et spec. l7B. 1832-1836,- p. p.; Led. Fl. Ross. 3 (1) :339. 1847lB49'
Mnra ltyloBlļaTafl. (90. joon.)

4. Taimed

võrdlemisi suured, harilikult vä,he karvased või peaaegįļ
paljad' Varrecį (|5) 25-75 (90) cm kõrged. Lohed munajas-elliptiliscd,
hõredalt saagja Servaga. Ebamännased ļehtede kaenļas moodustavad pika
katkestunud õisįku, mis lõpeb enamasti lehetutiga. oieraod karvased.
oietupp seest karvane, 3-4 mm pikk, putkjas kuni kcllukjas, väljast üleni
enam või vähem karvane ja l0 selge pikirooga; tipmed kolmnurkjast
alusest naaskeljaks teravnenud, ļaiusest pikemad. Kroon 5-6 mm pikk,
liļIa, neelus enamasti tihe karvaring. Tol,mukad tavaļiseļt ei uļatu kroonist välja.
Oitseb juulist septombrini (peamiselt augustis).
Kasvab jõgedes, ojades ja nende kaļļasteļ, harvemini allikaļistes või
soistes kohtades, mõnikord ka niiduļ või tee- või põlluserval. Mitte väga
sage, paiguti; ohtramaļt levinud näit. vaĮd,kon,nas Einf, valdkonnast Eor
pole teada.
Üldlevik. Mõnevõrra ebaselge. NSV Liidus on teada näit. Balti vabariikidest ning kesk- ja lõunaosast, väljaspool NSV Liitu Skandįnaaviamaadest (vähemaĮt Taanist) ni'ng Kesk- ja atlantilisest Euroopast. Kasvab kallasįel, l<raavides, niiskeis põõsastikes.
Peetakse hübriidi,ks M. aquatica.L.x M. araensįs L.

2. sektsįoon Capitatae L. Sp. Pl. ed. 2. B05. 1763, div.; Briq. in Engl"
et Prantl, Pfļanzenfam' a (3a) : 320. l897; Boriss. in Fl. URSS 2l :608l954. _ oite ebamännased, arvult l-3, tipnristes ļühikestes peajates,

harvemini kobarjates õisikutes, alumised e,bamännased mõnikord kaenlasiseserl. Lehed männastest ļühemad. Õietupp putkjas või putkjas-keļlukjas, 13 rooga. Ķr.oon palja või karvase neeluga. Pähklikesed paljad.

t
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aertįcįĮĮata (lad' k.)

_

männases asetsev, männaseline.

b

90. joon. Männasmünt (Mentha \aertĮciĮĮata). orlg

3. Vesimünt - Mentha aqu'atica,L.Sp.Pļ.576. 1753; Bentļr. Lab
gen. et spec. 176. 1832-1836, p.p.; Led. Fl. Ross. 3 (l) :337. 1847-1849;

Wied. et Web. Besohr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curļ. 333. lB52; Gams
in FIegi, Iļļustr. F'l. Mitt.-Eur.5 (4):2344. l927; Boriss' in Fl. URSS
2l:608. 1954; Bumb. in Latv. ĪĮ. 4:173. 1959.
M. satįua L. Sp. Pl.
ed. 2. B05. 1763, p. p.
M. satįua L. a. aquatica- (L.) Scrhmaļ}r' Q"rr. Cp.
u lo>xn. Pocc. 2:307.- lB97.
- M. hįrsuta L. Mant. BI. 1767, p. p. Įlara ro4Hax. (9i. joon.)
4. Tugevalt ar,omaaĪne taim. Iįisoo,m pikkade roomavate võsundi_
tega. Varred 20-80 (l00) cm kõrged, püstised või tõusvad, lrarunenud
või ļihtsad' peaaegu paljad, harvemini enam või vähem tihedalt karvastunud, eriti üļemises oSaS (hari1ikult varred karedavõitu), mõnikord
putia.ka varjundiga. Lehed munajad kuni eĪiiptilised, (2) 3-? (l0) cm
pikad ja (l) l'5-5 cm laiad, tömpjad või teritunud, saagja (harva täki_
lise) servaga, ümardunud või (mõnikord) kiilja alusega' enam või vähem
pikl<ade rooisudega; peaaegu paljad või karvastunud (ait rohkem), punkt_
jalt näärmelised, mõnįkord karvastuse tõttu hallikacl. Kandelehed alumis_
įeļ männastel peaaegu varrelehtede sarnased, ülemistel aga kõrglehtede
Sarnased, ebamännastest lühemad. Ebamännased vähesearvulised (2 või
3), moodustavad varte tipus peajad, peaaegu kerajad või piklikpeajad õisikud; alumised ebamännased va,hel teistest mõnevõrra eemai' ļühįkestel
raagudel ü1emiste 1e,htede kaenlas. Õieraagudeļ aļļasuunatud ka,rvad.
Kõrglehed (kandelehekesed) lineaaļnaaskeljad või lineaalsed, mõnirkord
süstjad. Õietupp 3,5-4 (5,5) mm pikk, madaļate või harali karvadega,
punktjate näärrnetega, putkjas; tupe putk enam-vähem selgelt vaoline,
tipnred putkest kaks-kolm korda lü,hemad, süstjas- või 1ineaalnaaskeljad,
aluse suunas laieneva teravil<uga. Kroon (5,5) 6 (B) mm p,kk, punakaslilla või roosa, väljastpoolt l<arvane, neelus karvaring. Tolmukad väljaulatuvad, kroonist poolteist korda pikemad, mõnikord kroonist ļühemad.
Errrasõied väiksemad, enamasti arenemata tolmukatega ja tühjade tolmu_
kottidega. Pähklikesed peenetäpi1ised, ümarmunajad, helepruunid, Peā_
eegu I mm pikad.
Õitseb juu1i lõpust septenrbrini.
Jõgedes ja ojades ning nende kallastel, harva aļlikasoodes ja teistes
niisketes paikades. Paiguti; enam ļevinud näiteks Tartu, Kohtla-Järve,
Harju, Haapsalu ja Pärnu rajoonis ning Saaremaaļ.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas peamiselt lääne_ ja lõunapoolsetes
valdkondades, Kaukaasias kõ kjal. Sl<andinaaviamaade lõunaosas,
Kesk- ja atĮantilises Eu,roopas, Vahemere,maades, Väike-Aasias, Kurdis_
tanis, Iraanis; metsisįunult Ameerikas ja Austraalias. Kasva,b peamiselt
vooļavate ja seisvate vete kallastel ja kaldavees, soistes kohtades (ka
teatavates nretsatüüpides), harva ka kuivemal pinnasel tee- ja põl1user_
vadel ning hekkides. Mägedes esineb l700 m kõrguseni.

l
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aquaĮica (lad' k.) __ vesi_, vee_, vees elunev

9l.
ls Eesti NSV

ĪIoola

joon. Vesimünt (Mentha a,quaįįca). Orīg'

Majanduslik tähtsus. Sisaļdab eeterlikku õļi (0,l5-0'8l 0/0 ), mįlįe
peamine koostisosa on nä,htavasti ,karvoon. Õļi kõļbab seebi val'mista_
miseks. Lerhti kasutatakse ka teeks. RaĮrvameditsiinis tarvitatakse piparrnündi asendajana. Vanemal ajal kasvatati rohkem, kaasajal aga harva
kultuuris, pearniselt kä,haraļe,helise teisendina - var. crispa (L.) Benth(M. crispa L.), mis sisaļdab rohrkem ja vää,rtuslįkurrrat eeterlikku õli kui
põhiteisend.

Liik on

po1ümorfne; varieerub karvastuselt, ļeļitede

kujult, õieosade

pikkuse1t jne. Annab mit,mete teiste lii:kidega (põ1dmündiga, pikalehise
ja rohelise mündiga) hübriide, mis on kaunis püsivate tunnustega ning
väga vitaalsed ja mida enamasti käsitata,kse iseseisvate liikidena.

3. sektsioon Mentha. - Spicatae L. Sp. Pl. ed. 2. 804. 1763, div-; Briqin Engl. et Prantl, PĪlanzenfam.4 (3) :32|. |B97; Boriss. in Fl. URSS
2l 6|l. 1954. - oite ebamännased tipmiste tähkjate õisikutena, mis on

mõnikorrl alumises osas lehistunud. Lehed männastest lülremad. Õietupp
kellukjas, kümne ebaselge rooga. Kr'oon palja neeluga. Pähklikeste ti'puĮ
karvad või näärmed.

l.

rida Silcleslres Maļinv. ex Briq. in Engl. et Prantļ, Pfļanzenfam_
4 (3a) :321.:.l}g7, p. p.; Boriss. in Fl. URSS 21 :611. 1954. -- Oietupp
kellukjas, krooni putkega peaaegu ühepikkune, haraļi karvadega, tip,lned
naaskeljad, putrkeosaga peaaegu ühepikkused. Karvad taimeļ li,htsad
(,mitte harunenud), järsult peenenevad. Lehed suured, piklikud kuni süsįiäd, hambulised või saagjāshambulised, mõlenralt või aiilult a1umiselt
pinnalt karvased või viltjad.
Mentha ĮongifoĮīa ' (L.) Nathlr. Fl. Monsp. Į9'
Pikalehine münt
1756; FIuds. Fl. Angl. 221. 1762; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6
Ų):%aB. 1927; Boriss. in Fl. URSS 2tr:611. 1954; Bumb' irr Latv' fl.
M' spī,cata ft' Įongifotia L. Sp. Pl. 576. 1753. - M. sųĮuestris
Ą: |74.l959.
2. B04. 1763; Benįh. Lab. gen. et spec. l7l. lB32-l836,
ed.
L. Sp. Pl.
p. p.; Led. Fļ. Ross. 3 (l) :336. 1B47-lB49, p. p.; Wied. et V/eb' Beschr'
phan. Gew. Esth-, Liv- u' Curl. 332. lB52; SclimaĮh. o,'r. C'p. N lo>xu'
(92. joon.)
Pocc. 2 : 306. lB97, excl. var.
- Mgra ĀJII'ļHI{oįĪĮiCTuax.
4. Taim ma'hedalt a'romaatne. Risoom roomav' annab ainuļt maa_
aluseid r,õsundeid. Varred harunenud peanriselt õisikuosas, 30-l00 crn
kõrged, .',õrdlemisi tiihedaļt kaetud, eriti üļemises osaS' kas 1ühikeste ja
pehmete, harilikult aļlasuunatud karvadega või peaaegu kähardunud viļlĻarvadega. Lehed rootsutud või väga lühirootsulised, munajaspiklikud
või tömp-elliptilised, 2,5-.6 (9) om pikad ja l,5-4 cm laiad, sageli
paksuvõitu, teravad ja teritunud, lrariļikult jämedaĮt ja ebaü1rtlaselt
įõverdunud_Saagja või saagjashambuļise Servaga, siledad, pealt rohelised või haļļirkad, enam või vähem tihedalt kaetud pehmete ļiibuvate kar-

4.
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ĮongifoĮia (lad. k.)

-

pikalehine.
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92. joon. Pikalehine münt (Mentha ĮongifoĮia):
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93. joon. Pikalehise rniindi (Mentha longifoĮĮa) leiukohad Eestis'

vadega, mõnikord hiljem peaaegu paljad, aļt haļlviiļased, aiuseļ ürnar_
dunlrl või peaaegu südajalt varreümbriSed. Männaste kandelehed
kõrglehtede sarnaSed, lineaalnaaskeljad. Õisikuraod karvastunud; õied
ebamännastes, mis varre ja harude tippudes on ligistikku' moodustades
tihedad' ļehitud, tähkjalt ruljad, 2-3,5 (7) cm pikkused õisikud; mõnikord alumised ebamännased teistest eemal. oieraod ti'hedalt viltjaskar'
vased. Tupp keĮlukjas, l,5-2 mm pikk, aļuseni pehmekalvane' lineaaį_
naaskeljate tipmetega, mis on viljumisajal ligistikku, putkeosaga peaaegu
ühepikkused. Kroon tupest kaks korda pikem, roosakas-Sireļililla või lilla,
väljast mittetihedalt ja peenelt udekarvane, Seest paljas. Tolmukad kroonist pikemad, harva lühemad, üksteisega peaaegu ühepikkused; steriilsed
toļmukad peitunud kr,ooni. Pähklikesed kärgjad, tipuĮ ümardunud ja kar'
vadega, munajad.
Öitseb augustis.
Kraavides, järvekallastel, võib-olla metsistunult; väga harva (93.
.ļoon.); harva kultuuris.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (peale kirdepoolsete valdkonrlade), Kaukaasias peaaegu kõikjal, Lääne-Siberis lõunapoolsetes valdļ.ottdades. Skandinaaviamaade lõunaosas, atlantilises ja Kesk-Euroopas,
\'alremeremaades, Balkanil, Väike_Aasias, Ķurdistan's; naturaļiseerunult
Põhja-Ameerikas. Kasvab veekogude niisketel kallastel, soo_ ja kraavi_
servadeļ, aļlikaniitudel, ka niisketel teeservadel ja jäätmaadel. Mägedes
esineb ligi 2 lim kõrguseni.
196

Majanduslik tähtsus. Pikaļehist münti kultiveeritakse ammust ajast ja
kasuiatakse vürtsina (rohelises juustus jm.), eeterlike õlide saamiseks ja
meetaimena, ka farmaatsia-, seebi_ ja parfümeeriatööstuses, kondiitritoodete ja likööride valmistamisel. Eeterlik õli sisaldab mentooli ja eugenooli (viimast tarvitatakse desinfitseeriva ja valuvaigistava vahendina
hantbaravis)' Kasvatatakse pearniselt käharalehist teisendit
- var' crispa
(Benih.) Mansf.

Liik on äärmiselt po,lülm,orfne. Varieerub karvastus, taime suurus, lehiede ja teiste osade suurus.
Annab hübriide, näit. ka vesi_ ja põldmündiga.
-fif
"

2. rida Vįrįdes Boriss. in Fļ. URSS 2t :620. 1954.
keļluk- Õietupp
jas või putkjas-kelļukjas, kolmnurkjas-süstjate tipmetega.
Taimed täiesti
või peaaegu paljad. Lehed r,ootsutud või rootsulised, paljad või harvade
harjaskarvadega, tumeroĮrelised. Taimed kuļtiveeritavad.

Piparmünt _ Mentha \piperita, L. Sp. Pl. 576. 1753; Huds.
Fl. Angl. 222. 1762; Benth. Lab. gen. et spec. tTS. tBB2-1836; Klinge,
Fļ. Est-, Liv- u. Curl. 230. 1882; Sag. et ossw. in Mitt. Thür. Bot. Ver.
II' 26 : 19. l9l0; Vilb. Eesti taim. ed. 2' l99. 1925; Gams in Hegi, Ilļustr.
Fl. Mitt.-Eur.5 (3):2354. !927, in textu; Boriss. in Fl. URSS 2t:620.
1954; Bumb. in Latv. Īl' 4: l75' 1959'
M. sųĮaestris L. õ. piperita (L')
Schmalh. <D,r. Cp. u Įo>ķg. P,occ. 2-:307 ' lB97'
Mgra ūepeĪIHafl.

A5.

(94. joon.)

ų' Taim tugeva a'rcl'omiga. Risoom horisontaalne; võsundid valdavalt
maapealsed' Varred 30-70 cm kõrged, aluseļ tõusvad, püstised, harune_
nud, punakad, ena'tnasti nende roieteļ harvad lühikesed harjasjad karvad.
Leheroots 5-l0 mm pikk; lehelaba peaaegu süstjas, 3-7 cm pi,kk, l3 cm ļai, paljas r,õi alumisel pinnal roodude kohaļ ļühikesed harjaskarvad,
tumeroheļine, alt tihedalt näärmetäpiļine, jämedalt, ebaühtļaselī ja pikalt
teravsaagja Servaga' al,use poole ahenenud, tipu poole teritunud. Väiksemad männaste kandelehed varrelehtede sarnased. Õied kuhjunud varte
ja harude tippu peajas-tähkjateks, 2-5 cm pikkusteks 1aiadeks, alusel
katkestunud õisikuteks. I(õrglehed kitsad, harjasjad, ripsmelised, alusel
paljad. Õietupp putkjas, pa1jas, vaoline, vio1etne, näär,metäpiline, 34 lrtm pikk, püstiste, viljumisajal mittelaiuvate, putkest koļm korda lühemate ripsmeliste tipmetega. Kroon paljas, tema putkeosa valkjas, tupega
peaaegu ühepikkune; servis roosa või sirelililla. Toļmukad kroonist lühe_
mad, emakakael väljaulatuv. Pärhklikesed äraspidimunajad, ligi 0,75 mm
pikad ja 0,5 mm laiad, tume_punakaspruunid, tipul näärmelised.
Õitseb a,ugustis.
Meil peamiselt aias kultiveeritavana. Mitie sage.
I

piperĮta (Įad' k.)

--

piprataoline, p.ipra_.
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94. joon. Piparmünt (Mentha \piperita). orīg.

Üldlevik. Metsikult pole kindlalt teada. Laialdaselt levinud kultuuris,
kust võib metsistuda. Nõukogude Liidus Eur,oo'pa-osa kõige lõunapoolse_
mates vaļdkondades, Ees-Kaukaasias' Kesk-Aasias Tjanšani ja MägiTurkmeenia valdl<onnas. Skandinaaviamaades harva, Kesk_ ja atļanti_

lises Eu,roopas,

Va,hemeremaades, Indo-Hi'rnaalajas,

Hiinas,

Jaa,pa,nis,

Austraa1ias, Ameerikas. Mõnikord metsistunult niisketel kraavija teescrvadel.
Majanduslik tähtsus. Piparm,ünti kasvatatakse vegetatiivselt paljude
sortidena. Kasutatakse ravįmtaimena (Folia Menthae pIperitae, oleutn
Menthae piperitae), meetaimena ja eeterlike õlide saa,rniseks, likööride ja
nalivĮ<ade t,octmise1, toiduairnelte- ja parrfümeeriatõöstuses. Eri sordid on
erineva keemilise l<oostisega. Kõige rohkem eeterlikļ<u õ1i saadakse õisikust, vähem ļehtedest ja veel vähem vartest, selle sisaldus oļeneb ka
kogumise ajast, taime vanusest ja päritolust. Õļi koostisse kuul,ub 38657o mentooļi. Leļ-rtede tõmmist ja keedist kasutatakse valuvaigistina
mitmesugLtste maohaiguste puhuļ, õ1i teiste ravimite nraitse parandamiseks ja välispidiselt mitmesuguste haiguste (reuma, neuralgia jt.) puhul'

Õļi

sisaldab A_vitamiini.

h4. )Ąpiperįta L. ļoetakse hübriidiks M. aquatica L.X M. spīcata L'
Meil kasvatatav piparrnündivorm on tüüpteisend
must pip armünt - var. pīperĮta (M. \piperįta L' SSp. eupįperįta
Briq. var. of f icinaĮis Sole, M. gĮabrata Vahl), mida iseloomustavad pik_
Īikud, paljad, jämesaagja Servaga lehed.

6. Roheline münt _ Mentha spicata, L. Sp. Pl. 576. Į753. (excl.
var.); Nathh. Fl. Monsp. 19. i756; Huds. Fl. Angl.22l. 1762; Gams
in H,egi, Illustr. F'ļ. Mitt.-Eur. 5 (3) :235t. 1927; Snar'skis, Vacįov.
Liet. aug. 642' 1954; Boriss. in Fļ. URSS 2t:62|. 1954.
spicata u'
- M.
aįrįdįs L. Sp. Pl. 576. 1753'
M. uįrįdįs L' Sp' Pl. ed.
2. 804. 1763;
- lB32-1836; Led. Fļ. Ross. 3 (1) :337"
Benth. Lab. gen. et spec. |73'
1847-1849; Wied. et Wetr. Besc,hr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 333.
1852, in textu.
M' sųĮaestris L. ņ. uiridis (L.) Boiss. Fl. or.4:544.
1879; Schmalh. On. Cp. n IOxn. Pocc. 2 : 307. 1897.
Msra Korr,ocoBaf

-

(95. joon.)

.

4. Paljad või peaaegu paljad tugwalt aromaatsed rohelised taimed;
varred püstised, 40-l00 (l40) cm kõrged, al1pool punaka varjundiga.
Lohed täiesti või peaaegu rootsutud, täiesti või peaaegu paljad, alt näär_
metäpilised, munajaspi;klikud või pikliksüstjad, tipul teritunud, hõredalt
saagja Servaga' 3-l0 cm pikad ja l-3,5 cm ļaiad (kõige alumised lehed
suhteliselt laiemad ja sageli tõmbitipulised). Õisikud peenikesed, r,uljad,
tähkjad, katkestunud
üksteisest eemai, vahel ülalpool
- ebamännased
ligistikku. Kõrglehed naaskeljad,
männaste ka,ndeļehed nende sarnased.
I spicata

*uju järgi.

(lad. k.)

_

tähkadega, tähaline; tähakujuline;

ka teravavõiįu

-

õisiku
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95. joon. Roheline münt (Mentha spicaĮa)' orig
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96. joon. Roheļise mirndi (Mentha spįcata) llatuIalisatsioon Eestis

oietupp paljas, enamasti vä'heste näānmetega, 'l',5-2,5 mm pi,kk, ühesuguste kolmnurkjate tipmetega, viljumisajal neelus ve-di ahenev, mõne_
võrra laiuvate tip,metega. Ķroon roosa või lilįa, 3,5-4 mm pikk.
Õitseb juulis, augustis'
Raudteedel, endiste ta1uase,mete juu,reS,,harvemini põldudel; nähtavasti kultuurist metsistunud või tulnukana. Võrdļemisi harva. (96. joon.)
Aedades mündiliikidest kõige Sagedam. Ba1timaadelt teada vähe'malt
lB. sajandi lõpupoolest.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eur'oopa-osa edelapoolsetes vaļdkondades,
Kaukaasia läänepoolsetes valdkondades, Lääne-Siberis A1tai ja KeskAasias Mägi-Turkmeenia valdkonnas. Skandinaavįamaade lõunaosas,
atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaades, Kanaari saartel, Madeiral; natura1seerunuļt Põhja-Ameerikas. Kodumaine tõenäoliselt ainult
paiguti Lõuna-Euroopas (Prantsusmaal, Itaalias jm.), Euroopa teistes
piirkorrdades ja Põhja-Ameerikas kultuuris kasvatatud ja sealt metsistunud, esinedes jõgede ja kraavide kallastel, ni sketel teeservadel, jäätmaa_
del ja põldudel. Mägedes võib kasvada kuni 2 km kõrgusel.
Majanduslik tähtsus. Ka rohelisest mündist toodetakse eeterlikku õli
(oĮeunl Menthae airĮdis), mis sisaldab karvooni. Meiļ kasvatatakse vūrtsja teetaimena põhiteisendit var. spicata, mujal on kaasajal kultuuris peamiseļt käharalehine teisend var. crįSpa (Benth.) Mansf. (Mentha crispata
Schrad. ex Willd.).
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Peale eespool käsitletud m,ündiliikide võib meie aļa puudutavas botaanilises kirjanduses (eriti vanemas) ja herbaariumides leida veel mõnin_
gaid nimesid, mille õigsuses ei saa o1la täiesti kindeļ, sest puudub usaļ_
dusväärne tõendus- või võrdļusmaterja1.
Mentha \carinthiaCa AĮCt.
paar ilmseļt hübriidse päritoluga ras_
- herbaariumis.
kesti määratavat e,ksemplari TRU
Taimed vārdle,misi tugevalt käha,r'arkarvased, ļehed üldkuļLrlt laimunajad, sügavalt sisselõikunud
Servaga' eba,männa,sed kaenlasisesed. Kogutud 40-90 aastat tagasi, taluaiast ja ļin,nast kraavist.
(M. crispa L.; auct.)
a11 on pea1e vesimündi kä,hara_
- seļle nime
ļehise teisendi mõeldud nähtavasti
ka teiste mündiļiikide sisselõt,kunud
ning laineliste lerhtedega kultuurteisendeid.
M. )(dumetorurn Scįrult. Ī. nepetoides (Lej.) Briq.
M. aquatica
L x M. ĮongifoĮia (L.) Natihh. paar eksemplari TRU -ja Zooloogia ja
- kogutud 40-70 aastat tagasi aiast
Botaanįka Instituudi herbaariumis;
ja veel<ogu kaldalt. Taimed on rrõnevõrra käļrara'karvased, suurte el1ip_
tiļiste väga lühirootsuliste 1ohtedega ja tä,hkjalt 'koondunud ebamännas_
tega.

(M. esthonlca Gandoger) (lBB3) -- punakas, peaaegu paljas vorm,
mis kuulub M. aquatica alla.
(M. exigua Luce) (lB23)
rpaljāste ļehtede ja kaenla_
- terveservaļis,te
siseste ebamännastega; kindlalt
identif iįseerįmata Vor'm Saaremaalt.
Ledebour on pidanud teda M. aruenSįS'e juurde kuuļuva.ks.
M. \gentiĮis L. :, M. araensįs L. x M. spicata Ļ.
- v ä är ismü,nt
põld- või män,nas,mü,ndi haabitus,ega, kuid n,eist elineval,t
õie,raod ja
õietupe alus paljad ning tupe tipmed teravad, laiusest pikemad. Väga
vormi'r,oh,ke tal<son; on kasvatatud Skandinaavia,maades ja on seaļ (ka
Lõuna-Soomes) võrdļemisi laiaļdaselt ļevinud. Meie aialt nįmetavad
Rootsi botaanįkud teda Vormsist ja Saaremaalt, vaStav herbaarne tõendusmaterja| aga puudub. Uks algselt pipanrründiks määratud, kuid tõenäoliselt väärismündiį<s osutuv herbaare,ksemplar on kogutud ka LõunaEestist Karulast.
(M. Ledebourįana Gandoger) (lBB3)
õieraod paljad, tupp pa,lja_
võiįu või väheste karvadega, muidu taim- enam-vähem karvane; tolrnu_
kad õiekroonist palju pi,kemad; kuulub M' araerrsįs'e al1a.
M. Įįtoraļis Hartm. fM. aquatica L. var. įįtoraįįs (Hartm.) C. A. Wes_
lehed piklikud, paljad, krooni putk seest paljas; rannikumestterl.]
- Skandinaaviamaades
Levinud
(ka Soomes). Meiļ esinemine võima1ik.
ja
M. puĮegĮumL.
- kirbumūnt - Luce mõnede teiste vanemaaegsete autorite andmetel Saaromaaļ' Kirbumündi areaal jääb meist nii
palju lõuna p,oole, et tema leidumine meil loodusļikult po1e võirnalik.
Ledebouri a.rvates on kirbumündiks peetud põldmünti.
(trL. rossica Gandoger) (lBB3) _ õieraod paljad, tupp karvane, muidu
taim enam-vä,lrem karvane; toļrnukad õiekroonist palju lühemad; kuulub
M' qraensįs'e alla.
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6. triibus Pogostetnoneae ReĪchenb. Nom. l04. l84l; Briq. in Engl.
et Prantl, Pllanzenfam. 4 (3a) :326. l897. Õietupp enamasti viie

ühetaolise ti:pmeģa. Kroon enam-vä.hem tuppe suletud putkeosaga, 4- või
5-lõhese servisega ja peaaegu ürhesuguste tip,metega, vahei aga ka,hehuuleline. Tolmukad, arvuļt 4, enamasti putkest väljaulatuvad, lahknevad, sirged või veidi aila kõverdunud; tolmukapead peaaegu kerajad, eemalehoiduvate tolmupesadega, mis tipul ühinevad, tolmu kuivamise ajal aga
asetsevad ü,ires tasapinnas.

26. perekond rihumünt
EĮshoĮtzia ļ Wiļld.
Wilļd. in Roem. tt Usteri, Mag. Bot. 4 (ll):3. 1790;
Sp. PJ. 3: 59.

1800.

Tugevasti ļõhnavad rolrttaimed või poolpõõsad näärrnetäpiliste lehtedega. Kõrglehed varrelehtedest tugevasti erinevad, sõõrjad või laimunajad, r'olrelised, järsult teritunud, ripsrrnelised. Väikesed õied tihedate männastena nende kaenlas. Õisik viltjalt lkarvastunud, ruljas, tähkjas, tihe,
enartrasti ülrekülgne. Tupp munajas või kellukjas, 5 kitsassüstja või peaaegu naaskelja tipmega, näärrmeline, tįhedalt udekarvane või hatune, seest
paljas. Kroon 1ühikeste udekarvadega, 1illa või punakasvioletne, putkjaskellukjas, tupes,t 3 korda pikem, ebaselgelt kahehuuleline, ri'psmelis,te servadega, neljalrõlrnaļise servisega; alumine hõļm teistest pikem, ülemine
väikese sämbuga, krooni putke sees karvaring. Toļmukaid 4, krooniga
ühepikkused või seļlest veidi vä1jaulatuvad. Emakasuue kaheks lühikeseks
ühetaoliseks hõļmaks ļõhestunud. Pähkļikesed siledad või karedakühmu_
lised.

Pereļ<ond sisaldab üle 20 liigi, mis pärinevad peamiselt Aasiast.
ļ<onstateeritud 3 ļiiki, ne'st Eestis üks liil< (tulnukana).

NSV LiidLrs on

xl.

Suga-rihumünt

Elshoļtzįa cįļįata2 (Thunb.) Hyl. in Bot. Not.

l94l:l29. 194|.
E. -cri,stata Wilļd. in Roem. et Usteri, Įiag. Bot. 4
(ll) :5. 1790; Led. Fl. Ross. 3 (ll) :335. 1847-1849; Wied. et Web.

Beschr. p,han. Gew. Esįh_, Liv- u. Curl. 335. lB52; Gams in Hegi, Iļļustr.
Fl. Mįtt.-Eur' 5 (4):2273. 1927.
E. Patrinįį (Lep.) Garcke, Illustr.
Fl. Deutschl. 307. 1865; Schrnaļįr. -@,rr. Cp. u IoxH. Pocc. 2 : 305. 1897;
Voļk. įn Fļ. URSS 2l : 635' l954; tsumb. in Latv. fl. 4 : l7B. 1959.
ļĮentha Patrinį Lep. in Nova Acta Petrop. 1 : 336. 1783.
Sįderįtįs cįļįata
Thunb. Fl. Jap. 245' t784. _ 3nlcronķunn fIarpaua, e. pecHįIĪ{aTafl.
(97. joon.)

o. Vars l0-25

(70) cm ,kõrge, püstine, harunenud, hajusalt karvastunud; üļemises osas õisiku aļļ karvastus ti,heda'm. L,ehed 2,5-l0 cm
pikad, |,5-4 cm 1aiad, nrunajas-elliptilised, saagjad või täkiļissaagjad,
tipus võrdlemisi järsuit teritunud, aluse poole a,henevad pikaks (l-5 cm)
peeniĮ<eseks karvastunud rootsuį<s. Õisikud tipmised ja kaenlasisesed,

l Berliini

professori JoIr. SigisrnLrnd Eįsholtzi ( l623-ļ688) jārgi, kel,leĮt pärineb

:eSįmeĪļe põhjasaksa <Floora>.
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tihedad, tähkjad, ruljad, enamasti ühekülgsed, 1-6 cm pikad ja kuni
l cm ļaiad, karvastunud teljega. Väga lühiraoļised õied 3-5_kaupa ebamännastes varrelehtedest tugevasti erinevate kõrglehtede kaenļas. Kõrg_
lehed võrkroodsed, rohelised või violetjad, sõõrjad või laimunajad, 4_
5 (7) mm pikad, 5-6 (7) mm laiad, I mm pikkuse teravikuga, peene-
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98. joon. Suga-rihumündi {EĮsholtzia ciĮiata) leiukohad Eestis

ripsmelise Servaga, enam'aSti asetunud katusekivide taoļiselt. Õietupp
|,5-2 mm pikk, munajas, peaaegu ühetaoliste naaskeljalt lõppevate

tipmetega, näärmeline, ti,hedalt udeļrarvane, ri'psmeline, Samuti nagu kõrglehed. Kroon ļiļla, 3-4 mm pirkk, väĮjast lühikeste karvadega, rhõlmad
ripsmelised. Pähklikesed tumepruunid, munajad, tömbivõitu tipuga, ena_
nrasti siledad, l-l,5 mm pikad, niiskeļt ļimastuvad.
Õitseb augustis, septembris.
Haruldase tulnuk-umbrohuna peamiselt ļi.nnades
a,edades, tänava_

- joon.) on
või kraaviservadel; seni peamiselt Lõuna-Eestis. (98

meie

alal teada vähernalt l9. sajandi keskelt alates.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas (tulnukana) põhjapoolsemates vaļdkondades, Siberis peamiselt lõunapoolsetes valdkondades, Kaug_
lrlas paiguti. Mongoolias, Hiinas, Jaapanis, sissetooduna Skandinaaviamaades (harva), Ķesk-Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Kasvatatud ravim_
ja maitseainetaimena, hiljem muutunud aiaumbrohuks.
Majanduslik tähtsus. Taim on arornaatne ja sisaldab eeterlikke õlisid;
selle tõttu on teda vareln kohati (näit. praeguse Tšehhoslovakkia alal)
ikuļtiveeritud. Praegu kasva,tatakse Leedu NSV-s eeterliku ja rasvõli saa_
miseks. Viimast sisaldavad seemned 38%. Kuivanud varsi, mis sisaldavad rohkem eeterlikku õli kui värske taim, kasutatakse õii tootmiseks, aga
ka toiduvürtsina (katsetused kalade konserveerimisel on andnud häid
lulemusi). Hea meetaim; varem peetud ka ravimtaimeks.
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l0. sugukond keraslillelised

-

GlobuĮariaceae

A' P.

DC.'

Mitmeaastased rohttaimed või poolpõõsad. Lehed terved, pisut nahkjad, paljad; juurmised lohed kodarikuna, varrelehed vahelduvad. Abilehed
puuduvad. oied mõlemasugulised, ebakorrapärased (sügomorfsed), kandelehtede kaenlas, koondunud tihedaks kerajaks nuti,ks; õisįku alust
itmbritsevad lühikarvased kattelehed (kõrg1e,hed) . Öiekate kaheli. Tupp
oüsiv, puikjas, 5 tirpmega. Kroon putkjas, peaaegu ,kahelruuļeļine, Toļmukaid enamasti 4, didünaamsed (alumised üļemistest pikemad), kinnituvad krooni putkes. Staminoodid (kõlutolmukad) puuduvad. Sigimi:k ülemine, ühepesaline, moodustunud kahest vi1ja1elrest, anatroopse Seemneaigmega; emakakaeļu üks. Vili pähklikeseta,oline, ühe seemnega, tuppe
suletud. Seemned endospermiga, sirge eoga.
Sugukonda kuulub 3 perekonda, millest :d'he (GlobuĮaria L.) esindajaid
leidub ka NSV Liidus. Enamik keraslille I ike kasvab Vahemeremaades.
oie ehituse poolest on sugukond lähedane maiļaselistele (ScrophuĮarĮaceae).

l.

perel<ond

keraslill

L. Sp. Pl. 95.

Gįobuįarįa2 L
1753.

Miįmeaastased madalamad rolhtt'aimed puituva rįsoomiga. Juurmised
lehed rootsulised. va,rrelehed enamasti rootsutud. Tupp sügavalt viiejagune, süstjate ti|pmeļtega, karvane. Kroon tupest pikem, kaihehuuļeline,
huuled lõhestunud lineaalseteks hõlmadeks. Tolmukad ja niitjas emakakael uļatuvad kroonist välja. Õied tipmises .kerajas nutis.
Perekonda loetakse 22 |ii'ki, mis on ļevinud peamrselt Vahemeremaades, ulatudes lääne-ida suunas Madeira ja Ķanaarį saartest Araabia,
I(aukaasia ja Volga-taguse piirkonnani, põhja SuunaS pea,miselt KeskEuroopa mägedeni, lõuna suun.as
(Maroko ja Somaa- Põ'hja_Aafrikani
ja Ölandi saarel Baļti meres.
limaa). Ainult üks ļiik esineb Gotļandi
Nõukogude Liidus on konstateerįtud kaks liiki, neist üks kuļtuurist met_
sistunult ka Eestis.
Perekonna tüüpliik on GĮobuįaria aphgĮĮantes Crantz.

Willkommi keraslill
GĮobuĮarįa apl'tgĮĮantes3 Crantz Inst. rei
Herb. I : 350. 1766; Schwarz in Bot. Jahrb. 69 : 334. 1939; Bobr. in Fl.
URSS 23:129. l95B.
- G' auĮgaris auct. fl. Eur. media ac Ross.; non
L. _- G. uuĮgaris ssp' \ViĮĮhommii (Nym.) Wettst. in Bulļ. Herb. Boiss.
i854; Hayek in Hegi,
3 :286. lB95.
- G. |VįĮlhommlj Ny,m. Syll'ogeG'l40.
eĮongala Hegetschw.
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (|):l72. l9l8.

l.

-

-

t
l
hera).

Koostanud S. Talts.

gĮobuĮaria (lad.

3 aphaļļantes (kr.
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k.)

_
k.)

väikese kera kujuline (keraja õisiku tõttu; gĮobus
lehitu, lehtedeta (vars on väheste

ja vāikeste

-

lehtedega).

b

d
D

99. joon. Wi.lļkommi ļ<eraslill (GĮobuĮaria aphgĮĮantes):
taim, b _ õis.

a-

õitsev

Roįhm. in Rothm. Exkursionsfl. Krit. Ergānzungsb. 300. t963.
HEua 6esJĮHCTHoĪĮBeTKonan. (99. joon.)

-

ĮIIapos-

4.

Risoom ļühike, ,h,arunenud. Varred lihtsad, üksikult või mitmetõusvad
kuni püstised, (5) 10-25 (30) cm kõrged, ühe tipmise
kaupa,
nutiga. Juurmised lehed kodarikuna, mõiajad või äraspidimunajad, paijad,
ümardunud, vaheļ pisut sämpunud tipuga, ahenenud pikaks rootsuks,
kuni 2,5 cm lai,ad; varrelehed vähesearvulised, munajad kuni süstjad, juurmistest lehtedest paĮju väiksernad ja kitsamad (3-5 mm laiad), ahenenud alusega, teravatipuli,sed, enama.sti täiesti, harva peaae,gu rootsutud,
varre ligi hoiduvad. Nutt 1,3-l,5 cm ļäbimõõdus, tema alusel süstjad,
ripsmelis,e serva ja teritunud tipuga kattelehed. Tupp karvane, naaskeljate tipmetega. Ķroonlehed sinakad või haĮlikassinakad, harva valged,
6_8 mm piltad; nende ülemine huul srigavalt Įõhestunud kaheks kitsasļineaalseks hõlmaks, alurnine, pikem ,huul _ kolmeks ļineaalseks hõl1ņą,ks. Pähkli,ke u,mbes l,5 mm pikk.
Õitseb juu,nis, juuĪis.
Eestis ainult mandriosas, Vägeva ligidal Kärde mägedes, kus esineb
kultuurist metsistunuļt. Eelistab lubjarikast pinnast. Haruldane'
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eur,oopa-osa kagurajoonides ja PõhjaKaukaasias, kus kasvab peamiselt lubja- ja kriidirikastel nõlvadel. Kesk_
Euroopas, Vahemeremaade lääneosas ja Balkani poolsaarel. Euroopa
mägedes umbes 1600 m kõrguseni.

11. sugukond võfmilised
U,heaastased juurte'ta, lehtedeta

-

Cuscutaceqe Dumort.į

ja klorofüllita parasiittaimed. Varred

niitjad, sageli väänduvalt pererneestaimedeļe liibunud ja imiorganite _
haustorite abil neisse kinnitunud. oied koondunud kerajaiks õisikuiks.
Tupp harilikuļt viie, harvemini nelja või koļrne hõlmaga, poolkerajas,
kellukjas või putkjas. Kroo,n lii'tlehine, viie, vaļreļ nelja või koļme hõlmaga' heļe r,,õi värvunud, samuti nagu tupp. Tolmukaid niisama palju
kui krooni hõĮmu; nad on kinnitunud hõlmade vahele. Tolmukaniidid lühikesed, vahel purrduvad üldse. Iga tolrnuka kinnitumiskohast allpool leiülemine,
dub krooni putkes kilejas ļise
- krooni putke so'omus. Sigimik
kupar. Putukkahepesaline. Õied rnõlemasugulised, h,o,mogaamsed. Vili
tolmlejad, ühtlasį ka isetolmlejad.
Sugukonda kuulub üks perekond.

on nendel põhjustanud kõikide somaatiliste
organite taandarengu suurefnal või vähemal mää,ral. Generatiivsete organite arengus pole reduktsiooni märgata ja nende anatoomiline ehitus sarnaneb kassitapulisle (ConuoĮauĮaceae) vastavate organite ehitusega.
Idanemisel väljub Seemne kestast kõigepealt puihetunud, juurekübarata
Võrmiliste parasitism

ļ
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Koostanud L. Viljasoo

jtrureke. See võtab pinnasest endospermi lahustamiseks vajaliku veė ja
'hävib 6-7 päeva. pärast' Seemnest arenenud niitjas idand, on idülėhtēj
.dota ning 1amab maap'innal. Ti'pust pisut kerkides kasVab ta väärtduvāļt

edasi. Väändumist võimaldab külgmiste kudede kord kiirem, kord |aeg:lai
sem kasv" Endospermi toitevarude arVel võib idand :kasvada ,5.i._l0
(35) cm pikkuseks, olenevalt 1iigis't.'Järjest, SurevateS valn'erna,tes losadės
Įeiduv toitaine transporditakse ti,pu poole. Selline iseseisev .arģnsmine
tõib kesta neli nädalat' Valguse ja kuivuse suhtes on ,idānd'tunr.lĮik:
Peremeestaime puudumisel võivad ligistikku asetswad idahdid parasiteerida' üksteisel,' Ļųsjrr.res nõrgern hävib. Kui idand sobivāt pereimeestai.rttč
ei leia, haakub ta lälrirrna elusa taime külge ja tal: arenevad ki.iresti õiedt
Kui'agā noor Võrm ieiab:sobiva pelemeestaime, väändreb, ta kolme-nelja
ringina selle ümber' Suunaga vasakule, ning moodustāb kiiresti im,io5ga+
nid _- haustorid, mis tungivad pere,mees,taime kudedesse,. eritadesihaavaį
peridernli tekkimist takistavat ainet (amülaasi jt.); Kudedesse tun:ginud haustorid haļ<kavad seal vohama, tekitades seeneniidistikuga ;safi
Īlaneva koe. Võrn-r toi,tub passiivse iiltratsiooni teel. Flausļorite tekl<ega
iiheaegselt sureb aļumine varreosa ning võr,mi substraadiks jääb ainult
peremeestaim. Eclasi kasvab haustoriteta varreosa. Teatava vahemaa järel
väändub vars jä{1e kolme-nelja ringina ümber peremeestaime ja moodustab imiorganid. Tavaiiselt haruneb vars rohkesti, harude tipud kasvavad
väänrįuvait, sāmuti nagu idandil, haarates ļäįhedal oĮevaid taimi,,'kuiri
rnoodustub tihe võrmi,põimik paljudel pererneestairmedel. Vanemaįe1t.võr_
rrriįaimedclt rebiįud tükid võivad iseseisvalt edasi kasvada ja areneda'
Kuigi võrmid on peremecstaįme suhįes spetsialiseerunud teatavatele
į:iikidele, parasiteerivad nad sageli ka samas ļ<eskkonnas kaSvavāįel,teļš_
tel liikideļ. Nii on mõnel võrmiliigil ļeitud ü1e l30 peremeestaime.,Võrmile
ei sobi pēremeestairmedeks ränirikka epidermiga, rohkesti alkaloide, oblikhapet, eeįerlikke õlisid ja rnürgist piimmarhia sisa,ldavad 1iigid.

1. perekond võrm
L. Sp Pl.

'-

Cuscutat L

124. t753.

Sugukonna l<irjeldusega on antud ka perekonna

diagn,oos.

,

Pereļ<onda kuuļub üle l00 liigi, mis on levinud parasvöötmes la
Šoojematel aladel kogu maalrera1. Nõukogude Liidus esineb 36 ļiiki, mis
farasiteerivad peami.selt põilukultuuridel ja Įoodusļike r'Ölrustute rtaime_
del. Mõned neist on tülikad u,mbrohud viljapuuaedades ja viinamarjai.standustes.
, , NSV Liidus on kõik võrmiliigid võetud karantiini alla lja kuuļuvad
hävitamisele. Eestis'on seni täheldatud seitsrrne võrmiliigi esinemist, Uldi_
selt,on meie põllud käesoļeval ajal võrmi,puhtad, sest nende'ilmuhisel
rakendatakse otsekohe nii keemilisi, bioloogilisi, mehhaanilisi kui ka
agrotehnilisi tõrjevõtteid.

t:

|', Cuscuta tuletub tai,me araabiakeelsest nimest kašūta.

.l4 Eesįi NSV

f

ļoora
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Võrmirl levivad peamiselt seernnetega. Uks võrmitaim annab 40CI30000 seemet (olenevalt liigist). Mulļas püsivad nad 2-B aastat idanemisvõimelistena. Võrrmiseemned levivad peamiselt kuļtuurtaimede halvastil
puhasiatud külvisega, sõnnikuga (ka loomade seedetrakti läbinult), neid
kannavad edasi ka ļoom,ad ja linnud. Kultuurideļ võib võrrnikahjustus
olla nii ulatuslik, et saak hävib. Eestis on võrm mitmeaastaste põldheinte
mõnedel põldudel heinasaaki vähendanud 40-500i0, iinapõldudel kiusaaki 30-4001s ja seemnesaaki 80-900/0.
Võrmides (välja arvatud A,meerikas kasvav |iik Cuscuta graaeoĮens'
Humb.) ei oļe ļeitud toksiļisi aineid. Võrmiga risustunud sõöt aga on
tekitanud koduloornadel mürgitusnärhte.
Meditsiinis on mõned võrmiliigid varemateĮ aegadel kasutamist leidnud, näiteks raviti Hiinas liigĪ Cuscuta chįnensįs La,m. preparaatidega
haavu ja angiini.
Perekond on jaotatud kolmeks alamperekonnaks. Eestis on täheldatud
ainult kahe aĮamperekonna esindajaid.
Perekonna tüüpliiĮ< an Cuscuta europaea L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABĖL
L Varred oranži.kas- või roosakas.kolļased. Õied rohekasvalged või valged. Emakasuudmed peajad : .
2
Varred punaĮ<ad kuni rohe'kaskolļased. Õied punakad või roosakas2.

+
kuni rohekaskoļlased. Emakasuudmed lintjad
Õied rohekasvalged, harva valged, 2-3 mn pikad. Ķrooni putk
tupe pikkune või veidi pikerm. E'makakaelu 2, n,oorelt sageli ebavõrdse
pikkusega. Krooni putke soomused 'telravatipuĮised, sageli putkest

väļjaulatuvad

ū.

5. Põldvõrm - Cuscuta

campestris Yunc,ker

oied enamasti valged, 4-5 mm pikad. Krooni pulk tupest märgatavalt Pi,kem' Emakakaelad ühepikkused. Krooni putke soomused
3ļ
ulatuvad kuni tolmukaniitide kinnituskohani
pikem.
hõlmad
teri*
putk
tupest
Tupe
korda
ligemale
koļ,m
Krooni
tunud tipuga, sissepoole kooldunud. Õied lõhnavad

6.

Kobarvõrrn

-

Cuscuta suaaeoįens Set-'

Krooni putk tupest ligemale kaks korda pikem. Tupe hõlmad tipuĮ
tömbid, enam-vähem väljapoole kooļdunud
7

4.

'

Gronoviuse võrm

-

Cuscuta Gronouįį Willd.

Varred liļrtsad või vähe harunenud. I(rooni putk servisest kaks korda
pikem

4.

Cuscuta epiĮinum Weihe
Varred tugevalt harunenud. Ķrooni putk servise pikkune või sellest
ļühem
5,
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I-inavõrm

-

Emakakaelad niisama pikad kui sigi.mik või veidi 1ühemad. Kroonį

putke Soomused püstised, väikesed, ulatuvad kuni putke keskkohani,
tipul ena,rnasti ka,heharul ised
3. Harilik võrrn _ Cuscuta europaea L.
Emakakaeļad pikemad kui sigirrnik. Krooni putke soomused elliptilised, peaaegu putke pikkused või veidi ļühemad' sissepoole kooldu_

nud

6. Õied 4_5 (7) mm pikad, märgatavatel õieraagudel. Tupp
putkest lühem. oisik ku,ni

l

6

k.rooni

cm läbimõõdus
Ristikuvõrm
- Cuscuta trįfolįį Babingt.
Õied kuni 3 (4) mm pikad, väga lühikestel õie,raagudel. Tupp krooni
putke pikkune. oisik 0'5-0,7 cm läbi,mõõdus
l. Liivatee_võrm Cuscuta epithgmum Murr.

2'

-

l.

Louis

alamperekond Cuscuta.
- Cuscuta Engelm. in Trans. Acad. Sci. St.
(3) :a59. 1859. Sigimįk kahe emaka,kaelaga ja lintjate ema,kasuud-

l

metega.

Liivatee_võrm (kaetisrohu-võrm) Cuscuįa epithgmwn , (L.)
Murr. in L. Syst. veg. ed. 13. l40. 1774; Engeįm. in Trans. Acad. Sci. Si.
Louis I (3) :a61. 1859, p. p.i Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. l88. l8B2;
Butkov in Fl. URSS 19 :45. 1953; Bumb. in Latv. fļ. 4 :82' 1959.
C.
Epithgmus (L') Murr. ssp. eu_Ēpithgmus Beger
- Hegi, Illustr. F'l. Mitt._
Eur. 5 (3) :2094. |926.
flosIailĮļķa TnMbflHoBarI. (l00. joon., a-d.)
o. Varred (0,3) 0,5-l- mm läbirnõõdus, punakaskollased või kollased,
tugevalt harunonud, 30-60 cm pikad. Õied 2-3 mm pi,kad, peaaegu
istuvad või väga ļühikestel raagudel. oisik koosneb 8-l6 õiest, ti'he, kerajas. Tu,pp en.am-vähe,rn pooleni lõhenenud viieks munajaks, seljalt li,hakaks, teritunud tipuga hõļmaks. Kroon kuni 3 mm pikk, enarnasti tupe
pikkuse putkega; servis viie laiuva lihaka hõlmaga. Nii tupp kui ka kroon
roosakasvalged. Krooni putke soomused peaaegu putke pikkused, piklikud, narmastunud Servaga, sissepo,ole kooldunud. Tolmukad kollased või
rohekaskolļased, piIklikud. Sigimik kerajas või lapi,kkerajas. Emakasuud_
med punased, niitjad, tolmuka,test tavaliseļt pikemad. Vili _ kileja kestaga neljaseemneline kupar, ligemale 2 mm läbimõõdus. Seemned 0,7t,2 mm pikad, 0,6-l mm ļäbimõõdus, pinnalt karedad, hele_ kuni tume_

l.

pruunid.
Õitseb juulist septembrini.
Parasiteerib ühe- ja mitmeaastastel rorhttaimedel, ha,rvemini põõsastel' kuļtuurtaimedest ristikul, 1utserni1, lin'al, ti'muti1' kartuļi1. Levinud
heinamaadel,,meįsaäärtel, teeservade'l, umbrohtunud põldudel. Esineb
võrdļemisi harva.
Üldlevik. NSV Liidus Euroo,pa-osa põhja- (alates Dvinaa-Petšoora
piirkonnasi), kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-

I

epithgmun (lad.

nugitaime nimi.
t4,

k.)

- liivatceļ

kasvav. Dioskoridese järgi Thgmus'el esįneva

2rt

$t

ļ'

,''

c

f

ur

õ

ų

b

d

a

a _ õisikutega vaĪ_
c
avatud kroon sįseküljelt, d
- trifoĮiiJ
- e
(C.
õisikutega varred pere.
_
meestairnel, f
õis'

.l00. joon. Liivatee_võrm (Cuscuta epīthgmum).:

red peremeestaimel, l
sigimik. Ristikuvõrm

õis,

Aasias. Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemere.
rnaades, Balkanil ja Väike-Aasias. Põhja-Ameerikasse sisse viidud.
Majanduslik tähtsus. Eestis ka,hjustab liivatee-võrm peamiSelt ristįkut. Viimasteļ aastatel on ta põldudelt tegelikult hävitatud, kuid püsib
visalt teede ääres võsastikes ja nõlvadel. Seļļiseid vanu (veel üksiktalude
ajast säiĮinud) ļiivatee-võrmi koldeid on registreeritud Mõniste, oravE,
Įleremäe, Tsooru ją Lasva ümbruses (l963. a. kahes majandis). Viimase
aastakümne kohta Saame ļiivatee-võrmi ļevikust Kagu-Eestis pildi karanįiini andmete põhjal: l950. aastal registreeriti 73 majandis kokku
3l6,87 ha, lg'52. aastaks vä,henes kahjustusega majandite alv 42-le,
kuid kahjustatud pinda1a Suurenes 566,96 ha-ļe. Intensiivse tõrje tulemusena olid ļ956..aastal põllud tegelikult võrmipuhtad, kuid põlluväliseid
kahjustatud alasid registreeriti 1959. aastal kokku ca 90 ha. 1961. aastal
2t2

aga registreeri,įi sissetoodud seemneviljaga levinud võrmikoļdeid 22
majandis,kokku 59,85 ha. l962.,,aastal levis võrm põhiliselt Vara kolhool
sis ca 200 ha-ļ. l4 majandiq registreeriti põlluvāli,seid võrmikahjustusega
alasid ligemale 70 ha uļatuses.

. 2' Ristikuvõrm (ristikusiid) _ 'CĮļscįļta trifolii ' Babingt. in Ann,
Mag. Nat. Hist. ,13:252. 1844; Butkov, ,in ,Fl. ,URSS t9:46. 1953;

Lemke in Rothm. Exkursionsfl. Krit. Ergänzungsb.256. l963.
C' epithų.
ffĮurn Yar. uuĮgaris Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis- l (3) :46l1859, p. p.
- C. Epithgmus ssp. trifolü (Babingt. et Gibs.) - Hegi,
Illustr. . Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) : 2096. 1926. [IosļļIIiķa I{JIeBepHag.
''
(l00. joon., e ia Ī.)
o. Varred kuni l mm läbimõõdus, punakad või punakaskollased, tuge_
vasti harunenud, 30-70 cm pikad. oisik l2-ls (25) õiega, sageli üle
l cm 1äbimõõdus, hõre, kerajas. Tupp laikellukjas, kilejas, viie hõlmaga.
Õied 4_-5 mm pikad, l-2 mm pikkustel õieraagudeļ. Kroon valge, ruljas
kuni kellukjas, tupest pikema putkega. Servise hõlmad munajad, tagasikāändunud tipuga. Krooni putke soomused:putkest veidi lühemad, elliptilised, servast narmastunud, nõrgalt sissepoole kooļdunud' Tolmukad kol_
lased, munajad. Sigimik ker,ajas, kahe (kolme) emaūakaelaga ja tolnrukaįe pikkuste või veidi lühemate puna,ste niitjate emakasuudmetega.
Seemned kuni l mm läbimõõdus, karodad, pruuni,kashallid või punakas_
pruunid.
oiįseb juulis, augustis.
Parasiteerib peamiselt risti;kul, harvemini metsikutel liblikõielistel.
Eestis eelmisest liigist sagedam (näit. l952. aastal oli kahjustatud pinda
1052 ha, 1953. aaastal aga g46 ha 76-s majandis). Paiguti.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- (eriti läänepoolsetel aladel)
Ja lõunavööndis (Volga-Doni piirkond) ning Kaukaasias' Väljaspool
NSV Liitu Kesk-, atlantilises ja Lõuna-Euroopas, Vahemeremaades,
Põhja-Ameerikas, Tšiilis, Austraaiias' ja Uus-Märemaal. Liigi kodumaaks
on Vahemeremaad, kust ta on seem,neviljaga levinud, eriti Eur,oopa parasvöötmesse ja soojematele aļadele
Majanduslik tähtsus: Kariļoomadel põhjustab sööt, mis on risustu_
nud 50% võrmiga, korduvaid haigus'hooge, nagu tugevat erutust, tagajäsemete ning selja- ja kaelali,haste krampe. Uhtļasi tõuseb neil kehatemperatuur ja kiireneb hingamine. Keemiļisel analüüsil ei oļe vastavat
įoimeainet leitud. oletatakse, et see on mingi toksiline glūkosiid.

Ristikuvõrm on võrdlemisi soojusnõudlik (optimaalne temperatuur l030"). Parasvöötmes esineb ta ainult ristikupõldudel (kolletena). Peremeestaimele põimub ta otse maapinna lähedal; kus moodustab ka õisikuid. Tugevalt areneb ta meil ristikupõllul alles pärast esimest niitmist.
optimaalsetes tingimustes (lõunapoolsetel ,a}adeļ) võib vohada, üle kogu

'

ĮrifoĮii (lad. k.)

-

ristikrr-, ņistikul (ĮrĮfoĮiumJ kasvav
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põllu. Poremeestairnede hävirmisel kasutab ristikuvõnm omaenda harusid,
kuni suudab õitseda ja viljuda. Selle tõttu on õitsevad taimed niidetud
heinal veel võimelised moodustama elujõulisi seemneid. Pärast viljumist
võrnr sureb.

Ristikuvõrm on lähedane liivatee-võrmiļe, kuid enam spetsialiseerunud ristiku-kultuuridele. Leidub rohkesti üleminekuvor'Īne mõlema liigi
vahel. Ristikuvõrrmi massilise ļevįku aladel on täheldatud 5 teisendit ning
pererneestaimedena l l6 liįki.

Cuscuta europaea įL.Sp.Pļ, l24. 1753; Wied. et
võrm
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 154. 1852; Engelm. in
Trans. Acad. Sci. St. Louis I (3) :a68. 1859; Klinge, Fl. Est-, Liv- u.
Curl. l8B. lBB2; Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) :2ļ00' 1926; Butkov in
Fl. URSS 19:52. 1953; Bumb. in Latv. fl. 4:84. 1959. - flonnnuxa eaponeücxag. (l0l. joon., a-c.)
o. Var,red kuni 2,5 mm läbimõõdus, punakas'roheļised kuni punased,
ha,runenud, 40-l00 cm pikad. Õisik palju,õieļine, kerajas, kuni l,5 cm
läbimõõdus. Tupp äraspiditalbjas, alusel lihakas, tipul peaaegu pooĮeni
lõhenenud neljaks või viieks kolmnurkseks h,õlmaks. Kroon kellukjas,
õhuke, ti,pul tömpide, putkest lü,hemate hõlmadega, punakas või valkjas.
Krooni putke soomused väikesed, õr,nad, sageli tipul kaheharulised, terved või narmastunud. Tolmukaniidid naaskeljad, tolmukapeades't pikemad' harva nendega ühepikkused. Sigimik kerajas, kathe niitja emakakaelaga, mis on sigimikust iü,hemad või sellega ühepikkused ja kollaste emaligemale 3 m,m pikkune kupar, ha'rikasuudmetega. Vili
- piklikmunajas,
Seem'ned ü,mmargused või veidi munajad, siseküllikult nelja Seemnega.
jelt ümaralt nürinurksed, l_l,5 (l,7) mm pikad, pinnalt krobelised, pruu_

3. Harilik

nikaspuna,sed.

Oitseb juunist augustini.
Eestis oļi 1iik loodusļikus flo,oras võrdlemisi levinud, enamasti väikeste
kogumikkudena jõekallastel, metsas,ervadel, võsastiikes, teede ja aedade
āäres. Viimasel ajai on enamik koldeid hävitatud. Eelistatumad peremeestaimed on Eestis kõrvenõges, humal ja nendega koos kasvavad rohttaimed ning puude ja põõsaste no,ored võrsed. Esineb paiguti.
Üldlevik. NSV Liidus Eur,oopa-osa põhja-' kesk- ja lõunavöõndis, Kau_
kaasias, Lääne_ ja lda-Siberis, Kaug-Idas (ka Sa'hhalini saarel), ĶeskAasias. Väļjaspoo1 NSV Liitu Euroopas (pea1e arktiļiste alade), Vahemeremaades, Väike_AasiaS, Iraanis, Himaalajas, Mongoolias. Sisse vii_
dud Põhja-Ameerįkasse ja Haiiti saarele. Euraasia liik.
Majanduslik tähtsus. RaIhvameditsiinis on kasutatud tähnilise tüüfuse,
gripi, naistehaiguste jne. raviks. Hiļisemal ajal kasutatakse lahtisti'na. Ka
hariļiku võrnriga risustunud sõöt põhjustab koduļoo,madel, eriti sigadel,
mürgitusnähte. I(liiniline pilt on karrakteerne halvatusele: ujumist mee,nutavad jalgade liigutused, kaela pöördumine tarha või küljele. LahkamiseĮ
osutub peensoole ļi,maskest tugevalt põletikuliseks, paistetanuks ja vorit_

I
2t4

europaea (lad. k.)

-

euroopa, Euroopas kasvav
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l0l. joon. IJarilik võrm

var,red perermeestaimedel,

(Cuscuta europaea): a'

ä

sigirnik,

europaea avatud kroon sisekülje}t,
kroon siseküljelt, f

- rlõisikutega
c _ õis,
var.
vaf. uįcįae -avatud'

e - seeme.

Sevaks. Ka llarilikus võrmis ei ole ei ravitoimega ega mürgitust põhjustavat ainet leitud. Eestis on ļiik umbrohulla praktili'selt tähtsuseta, kuid
-soodsa võimaluse 1rorral võib ta levida põilu- ja aiakultuuridele.
Harilikul võrmil on seni eraldatud 3 teisendit, miļlest Eestis on lei_
tūd 2:
\ĮaĪ. europaea (|0|. joon., d)
ro,osakas või valkjas; k'roonį
- kro,on
putke soomused selgel,t kaheharulised,
terved või tipul üksikute nõrgalt
arenenud narmastega; seemned l-l,3 mm läbimõõdus; tavaline;
var. oįcįae (Koch et Scrhönheit) Hegi (l0l. joon., e ja f)
krooņ kol_
lakas; krooni putke Soomused ebaselgelt kaheharuļised, ti,pul- 2-4 areneflud narmaga; seeĪnned l,3-l,7 mrn ļäbimõõdus; esineb harva.
Seem,ned idanevad aeglaselt ja võivad mullas idanemisvõimelistena

2ļ5

püsida kuni B aastat. Idanemist soodustab külmumine. Ha'rilik võrm on
õkoloogiliselt vähe spetsialiseerunud. Kesk-Eu,roopas on ļoetļetud üle saja
peremeestaime' esmajoones liblikõielįsed, korvõielised ja kõrrelised ning
põõsad ja isegi puud (paju, lepp, pärn). NSV Liidus on peremeestaįme_
dena tä,neldatud l50 liiki (kõrvenõges, humal jt.) 39-st sugukonnast. Har_
vemini parasiteerib hariļįk võrm kultuu,rtaimedel, nagu ris,tik, suhkru_
peet, kartul, kanep, tubakas, vikk, lutsern jt.
4' Į-inavõrm - Cuscuta epiĮĮnum 1 Weįhe in Arc]r. Apoth.8:54. lB24;
Engeim. in Trans. Acad. Sci. St. Louis
I :470. lB59; Hegi, Iilustr. Fl. Mitt.Eur. 5 (3) :2102. 1926; Butkov in Fl.
URSS t9 : 54. 1953; Bumb. in Latv.
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fl. 4 : 84. l959.
( 102. joon.)
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O. Varred ligemale 0,8

mrn

läbimõõdus, kollakas_ või valkjasro30-l00 cm pikad, lihtsad võį
alusel l või 2 haruga. Õisik tihe, kerajas, kuni l l rrrm läbimõõdus, koos*
neb 6-l3 laikellukjast õiest. Tupp
peaaegu pooleni ļõhenenud viieks
lainrunajaks, teritunud tipuga hõlmaks. Kroon kol1akasvalge, veįdi
puhetunud putkega. Servis viic, krooni putkest poole lühema ļai-kolmnurļ<se teritunud hõlmaga. Kroonį
putke soomused tilredalt putke ligidaĮ
ja sellest veidi ļühemad, ovaalsed,.
terve või narmastunud servaga. Tolmukaniidid peened, enamastį ļühemad kui heļedad ovaalsed tolmukotid. Sigiinik kerajas, sügava lõhega
emakakaelte vahel. Emakakaelu 2;
nad on peenikesed, veidi jämedamate piklike emakasuudmetega. Emaį<akael ļcoos suudmega on sigimikust Įühern. Vili - risti pakatav
nelja seemnega kupar. Seemned ebakorrapäraselt l<erajad, munajad Või
piklikud, ligemale |,2 mm' ļäbimõõ*
dus, kärgj alt krobelise pealispinnaga' sageli paariti koos; hele- kunį
heli;sed,

ļ ļ02. joon..:Linavõrnr (Cuscuta epiĮinum)'.
a
õisikųtega varred peremeestaimel,
,b ;- avatud õietupp, c
kroon
- avatud
tumepruunid.
sigimik.
siseküljolt, .a _- õis, e
Į ' epiĮ'inum (lad. k.)

_

lina-, lįnal kasvav

Parasiteerib peamiseļt linal ja'linaumbrohtudel, harvemini kanopil
ja peedil. Ees'tis esineb aeg-ajalĮ. Aastal l953 registreeriti 4,6 ha-l ka,hes
majandis. Pidevast tõrjest hooļimata esineb teda Lõuna_Eesti majandites
vahetevahel ka käesoleval ajal.
Üldlevik. Levinud kogu maakeraļ ļinakasvatusaļadel. Põhjas uļatub
kohati üle põhjalaiuse 63". on arvatavasti orientaalse päritoluga.
Majanduslik tähtsus. Li'navõrmi ühel taimel valmib keskmiselt 400_
3200 seemet. Umbes 1000 võrmiseemet ühes kilogrammis ļirnakülvises võib
ļinasaaki (nii kiudu kui ka seemneid) 500į väūrendada. Uks võrmitaim
võib kahjustada |57 linavart. Linavõrmi Seeme on üldiseļt kõrge idanemisvõimega ja säilitab seļįe kuni l3 aastai. Idaneb 7-l0 päeva. Idand
võib mullapinnale turngida kuni 4 cm sügavuselt, optimaalseks sügavu'
seks aga on 2 cm. Senistel and,metel ļinavõrmi Seeme Eesti tingimustes
mullapinnaļ ei taļvitu' Va,risenud Seeme võib veoļ samal suvel idaneda
ja kultuuri ka,hjustada

I

2. alamperekond Gramntico Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis

(3) :459. 1859.
Sigimik ka,he, pikkuselt erineva emaka'kaelaga ja
peaj ate emakasuud,metega.

Cuscuta campestris1 Yuncker in Mem. Torr. Bot.
(2)
Butkov in Fl'. URSS 19 :6l' 1953; Bu,mb. in Latv.
18
:
l3B.
1932;
Cļub
Hegi, Illustr. Fl. Mįtt.-Eur. 5 (3)
C. aruensįs Beyr.
fļ. 4:85. 1959.
C. aruensjs var. caĮgcina Engelm. in Trans. Acad' Sci. St2104. |926.
[oJleBafl' (l03. joon')
Louis l (3):a95. 1859'
- fIosIīIHķa
niitjad, oranžikas- või ro'osakaskoļlased, kuni
o. Varred harunenud,
0,8 mm läbimõõdus, 20-l50 cm pikad. Õisik hõre, korajas, 3-B-õieline,
tema aļuseļ kuni 2 mm pikkused kandelehed. Õieraagude pikkus sageli
üle 2 mm, õied valged või rohekasvalged. Tupe hõĮmad peaaegu krooni
putke pikkus'ed, enam-vä,hem ümmargused, tömbid. Kroon keĮlukjas, laiu_
vate, tipul veidi si,ssepooļe käändunud kiiljate hõlmadega. Krooni putke
soomused ovaalsed, pikkade sissepoole kooļdunud narmastega, putkega
ühepikkused või seļlest pi'kemad. Tolmutļ<aniidid peened, naaskeljad, ovaalsete kolļaste to1muka,p'eadega, 1igemale krooni hõlnrade pikkused. Sigimik
'lapikkerajas,
kahe niitja, pikkuselt erineva (viljumise ajal peaaegu ühepikkuse) emakakaelaga ja peajate emakasuudmetega. Vili
- helepruun
2-4 seemnega kupar. Seemned kuni l,5 mm pikad, ebakorr'apäraseit
ovaalsed, kaņedad, pruunid.
Oitseb juulis, augustis.
. Põļdvõr,m parasiteerib Eestis peamiselt kultuurtaimedel, nagu ristik,
kanep, lutsern, vikk, ti,mut, suhkrupeet, kurk, tubakas, kartul jt. Keskja Lõuna-Eur,oopas on teda täheldatud ka looduslikuļi kasvavatel taimedel metsa ääres, põõsastel ja umbro'htudeļ. Eestisse on ta l953. aastal
seemneviljaga sisse toodud. Esineb harva.

* 5. Põldvõrrn

:

1 campesįrįs (lad. k.)

"-: põld-' põl,lu-' põl,IuĮ kasvav
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l03. joon. Põldvõrm (Cuscuta campestrįs)'. (ļ - õisikutega
vaĪred peremeestaįmeļ, ü _ sigimik koos tupega, c - õis,

d

-

avatud kroon s.isekü,ljelt,

e-

Seeme.

Ūldlevik. Tulnukana NSV Liidu Euroopa-osa liesļ<- ja iõunavööndis
(põhjas ulatub levik Leningradi ja Novgorodi oblastini), leide on ka
Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast. Pärineb Põhja-Ameerikast, kust ta on Euroopasse sisse toodud. Ilmub aeg-ajalt kogu Euroopa territooriuņ-nil.
Majanduslik tähtsus. I(ultuuridel registreeriti Eestis l953. a. põldvõrmi
kahjustust 99 ha suurusel pindalal ll majandis. Aastal i939 Tartu ülikooli Raadi õppemajandis korraldatud katsed näįtasid, et põldvõrmi seeme
valmib meie tingirnustes hästi. Lutserni puhaskülvis oli kahjustus 95%,
viki alla külvatud ļutsernil aga 0,37o. Seemned idanevad temporatuuril
20-30'. Idandid võivad mullapinnale iungida isegi 6 cm sügavuselt. Mullas püsib Seeįne 5-6 aasta't idanemisvõimelisena. Soojusnõudlikuna areneb põldvõrrn peremeestaime keskmistel ja ülemistel osadeĮ. Uks põldvõrmi taim võib anda 43 000 segmet. Seemned valmivad varem kui teis2tB

-įe] võrmiliikidel. Põldvõrmi idandi autotroof ne periood kestab 14_
16 päeva; selle aja jooksul kasvab ta kuni 5,5 cm pikkuseks.

* 6. Kobarvõrm - Cuscuta suaaeoĮensl Ser. in Ann. Sci. Phys. Nat"
Lyon 519. lB40; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (3) :2106. 1926; Butkov in
Fl. URSS 19 : 63. 1953. - Cuscuta racemosa Mart. var. y. ChiĮiana
Engelm. in Trans. Acad. Sci. St. Louis I (3) : 505. 1859. - llosanrxa
ĀyJII.lĮcTafl, IĪ' rpo3ĀeBHÄHaf, E. I(įIcTeBaff' (l04. joon')
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l04. joon. Kobarvõrm (Cuscuta suaueoĮens): a _ õisikutega varred
b - avatud kroon siseküljelt, c - õis, d _ sigimik,
e
seeme,

peremeestaimel,

-

I

suaueoĮens (lad. k.)

-

įõhnav, aromaatne.
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o. ,Varr'ed peened, niitjad, punakad või oraņžid, siledad, põimuvad
peremeestai,me ümber pearnisellt : külgharud'ega. 'oied 3-4 mm pikad,
u,mbes niisama pikkadel raokestel hõredais kobarais. Tupp kellukjas-leh_
tõrjas' viie kolmnurkse hõlrmaga, kr,ooni putkest 2 korda lühern. Krooni
hõlrnad laiuvad, sissepoole kooļdunud,- teritunud tipuga. Kn,ooni putke soo.:
mused'enam-vähem putke pikkused, narmastunud servaga. Toļmukad
ovaalsed, lühikesiel tolmriü<aniitideļ. Emakakaeļad. toļmukatest üleulatuvad, peajate i,õi 1ameürrnmarguste suudmetega, Kupar ü,mar-ovaalne, .tupe
ja krooni jäänustega, 2-4 See,mnega. Seemned ovaaļsed või munajad,
l,6-l,7 mm pikad, l,4 mm laiad, veidi ļamedad, pruunid kuni tumepruunid, karedad. Seemnenab a (hi|um) lühike, lineaalne.

Õitseb augustis, septembris.
Põhja-Eestist (Vaekü.last) ko.rd aiast leitud Satureja Įnrtensįs'el' kus'
ta paaril aastaļ esines. Haruldane tuļnukas.
Üldlevik. NSV Liidu pųņ66,pa-oSas keskvööndis (tulnrrrkana leitud korc
Vaļgevenes). I(odumain'e l-õuna-Ameerikas, kust on viidud Lääne-Euroopasse, Põhja-Ameerikasse (USA), Aafrikasse ja Austraaliasse. Levinud
parasvöötme soojematel aladeļ, parasiteerides pe.amiseļt ristikuļ ja lutsernil.

*z.

Cuscuta Gronoaįį ļ willd. ex Roem. Syst. veg.
- Fl.
Hegi, Iļlustr.
Mitt.-Eur. 5 (3) : 2l0B. l926; Butkov in
Fl. URSS 19;64. 1953.
var. uuĮgiaaga Engelm. in Trans"
- C' Gronouįi
Acad. Sci. St. Louis l (3):508.
lB59.- fl,osLlnnķa lpouosnl. (l05. joon.)
a). Varred kuni l mm ļäbimõõdus, e,re-oranŽkoļļased, harunenud, enamasti siledad või veidi karedad. Õisik võrdlemisi hõre, peaaegu pööris*
jas. Õied 4-5 rrnr pikad, märgatavatel õieraagudeĮ. Tupp poolkerajas,
kolmnurksete, seljalt veidi 1įliakate hõl'madega, kergelt krobe,line. Kr.oon
Gronoviuse võrnr

6 : 205. lB20;

viie rõhtsalt hoiduva kolmnurkse hõlmaga, va,lge' Krooni putk tupest lige_
male kaks ko,rda pike,m. Krooni putke soomused pi,klikud, peaaegu putke
pikkused või veidi ļürhemad, nende iipul erineva pikkusega narmad. Tol_
mukaniidid ļühikesed. Sigimik munajas. Emakakaeļad koos peajate, vär_
vunud emakasuud,rnetega niįsama pikad kui sigimik. Vili ümmarguneį
lige,rnale 3,5 mrn pikk, 2-4 seemnega. Seemned 1,5 mm pikad, ovaalsed,
ühelt külįelt į<umerad, vasias'küljelt nõgrrsad, pruunid, karedad,
Õiįseb augustis.
Eestis kord ļeitud Tartu b,otaanįlraaiast liaruļdase įuļnu,kana. Ökoloogiliselt vähe spetsialiseerunud. Scojusnõudlik.
Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast. Lääne-EuroopasSe möödunud
sajandi lõpul see.mnevirljaga sisse toodud ja seal levinud, peamiselt veekogude kaļļasteļ ļoodusļiku'lt kasvava'tel taimedel. Itaaļias täheldatud ka
kultuurtain-iedel, nagu lutsernil, kanepil, tomatil, kartulil. Esinemisest
NSV Liidu teistes osades peale Eesti po;le andrmēid.

lK

Linnė sõbra Johann Friedrich Gronoviuse (l690_l762) auks, kes koostas

cFlora virginica>.
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l05. joon. Gronoviuse võrm (Cuscata GronouĮĮ)'. a
- õisikutega
varred pererneestai'mel, ä -.- avatud kroon siseküljelt,
c _ õį,
d _ vilī koos ļtrooni ja trrpega, e * Seeme.

12. sugukond soomukalised

-

Orobancha.ceae Vent.t

Ūhe- või miįmeaastased klorofüĮlita nugitaimed. Vars lihtne, harva
'fiarunenud. Lehed soomusjad, varrel vahelduvalt. Õisik
kobar
- tipminekande_
või tähk, harvemini redutseerunud _ ü,he õiega. Õied soomusjate
lehtede kaenlas; istuvad või iühikesĮel raagudel, biiateraaļselt sümmeet_
rilised, m,õlemasuguļised. Tupp 2-5 harnba või hõlmaga, ļiitlehine või
.aluseni lõhenenud kaheks või kolmoks poolmeks (segmendiks). Kroon liit_
lehine, putkjas või kellukjas, kahehuuįelise naastuga. Ulahuuļ terve või
kahejagune, ala,huul ļloļmehõlmaįine, voiti.s. T'olmukaid 4. Toļ,muko,tid ava_

ļ

Koostanud L. ViĮjasoo.

22t

nevad mööda õmblust. Sigimik ülemine, ühepesaline, 2 või 3 viljalehest
koosnev. Emakakaelu l. Ema;kasuudmed 2-4 hõ|rnaga või terved, lehtrivõi ketįakujulised. Vili _ kahe või kolme poolmena avanev kupar. Seemneid rohkesti, väikesed, väga mitmesuguse kujuga. Idu liigestu.mata, rasvarirkka endospermiga.

Sugukond hõļmab l5 perekonda, mis on ļevinud peamiselt parasvõõt*.. pžnjupoolkeraļ. Troopikas ļeidub ainult üksikuid liigivaeseid perekondi. Näuīogude Liidus on esindatud 6 perekonda, neist Eestis ainult
üks, kõige liigirikkam perekond.

l.

pereko'nd soomukas

: L. Sp. Pi.

-

Orobanchet L'

633. 1753, p. p.; Beck, Monogr' Orob' 73' 1890'

Uļre- või miįmeaastased, peamiserlt ro,htjate õistaimede juurtel parasiteerivad taimed. Varred noorelt koļ1a'kad, pruunikad või ļillakad' Õied
kobarjais või tähkjais õisikuis, harva (välis'maistel liikidel) üksikult. Tupp
putkjas, ļiitlehine, 4 või 5 terava hambaga, sageli sügavalt ļõhestunud või
įtu.įni jagunenud kaheks terveks või kahehambaļiseks külgmiseks pool_
meks 1sĮgĻendi'ks). Tupe aiusel või õieraoļ vaļrel veel kaks õie kandelehekest. Ī(.oon pu.tkjas või kel1ukjas, neelus enamasti laienenud, kahe
huulega. püsib vi1jade vaļmimiseni. Toļmukaid 4, nendest 2 tugevaminil
areneiud;- kinnituvad krooni putkes. Tolmukottide pesad tipust teritunud.
Sigimik munajas või piklik, ühepesaline, nelja platsentaga. Ķupar ava_
nū tavaliseļt ka,he, harva kol,me poolmena. Seemned väikesed, võrkja
pinnaga. Õied ho,mogaamsed,,harvemini p,roterogürūnsed- Putuktolmlejad.
Perekond sisaļdab 1igemale l50 iiiki, mis suurenraļt osaļt on ļevinud
subtroopikas ja parasuūöt*., põ1rjapoo1,keral. Mõned 1iigid pärinevad
Põhja-Aaf rikast.
Šoomukate bioloogiat on üļdiselt vähe uuritud. Sageli on nad mitmeaastased ja parasitāe,rivad samuti mitmeaastasteĮ rohttaimedeļ, talvitudes punģadāna peremeestaime juurtel. Uksikud liigid on kohastunud ka
üheaastas,tį1e roļrttaimedele ja surevad koos poremeestaimega. Peaļe
_
seenrnetega paljunemise on nad võimeļised paljunema ka vegetatiivselt
emataime aļusel tekkivaie külgpungadega.
Seomned levivad tuulega. Muiļas püsivad nad idanemisvõimelistena
6*-8 aastat. Idanemine toimub ainuirt pe,remeestairme juurel, kuhu seeme
kandub sademete veega. Idanevast seemnest väljub juurekübarata juure_
juuresse kuni
ta.oļi,ne primaarne haustor, mille tipp tungib peremeestaime
juhtki,mĖuni. Haustori epiderm kasvab kokku perenreestaime epidermiga'
b.eremeestaimest väljapoole jääv osa pakseneb muguijalt. Selle aļumine

osa moodustab redutseerunud juurekübaraga adventiivjuuri. Peremees_
įaime juurtele ļiibunuļt imevad viimased seaļt haustorite abiļ toitaineid.
Įlugulā ü1aosast m,o,odustub enamasti üks õisikut kandev vars.
. I

orobanche (kr' k.) _ ühe kaunviljadel parasiteeriva iaime nimi;
sõnadest orobįs _ üks lääįse 1iīk, ancheįn _ kägistama, įämrnatama.
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kreeļ<akeeļsetest

Leidub ka üksikuid kaheaastasi soomukaid, mis esimes,el aastal moodustavad ainult mugula peremeestaime juurel, viljuvate õitega vars aga
areneb a,lles teiseļ ąastaį.
Ena,mik soomukąĮiike on spe,tsiaļiseerunud mit.meļe peremeestaimele,
mis võivad kuuļuda isegi eri suguk,ondadesse. U,ksikud liigid aga on sel_
les suhtes kitsalt spetsialiseerunud.
Soomukate keemilise koostise kohrta on väļre andmeid. Kesk-Euro'o,pas
söödetakse neid sugupullidele erguiusvahendina (sellest ka saksakeeļne
nimetus Stier,kraut). Seaūsamas o,n rahvas täheldanud piirmatoodangu ja
-rasvasuse tõusu, kui lohmadele on söödetud soomukaid (sellest saksa_
keeļsed rahvapärased nimetused Kuhbutter, Milchkraut).
NSV Liidus kuuluvad soomurkad (kokku üļe 80 liigi), samuti nagu
võrnrid, kahjulike umbrohtudena riikliku ka,rantiini alla ja hävitamisele.
Võrmidega võ,rreļdes on nad märksa vä,hem levinud. Kohati aga kahjus_
tavad nad mõnįngaid kuļtuure' nagu päevatill (kahjustab peāmiseli o.
cernu'ą, Loefi.), lutsern ja ristik (kahjustab o. Įutea Baumg.), kapsas,
tomat, melon, arbuus' kanep, tubakas (kahjustab o. ramosa L., o.Muteįįį
F. Schultz, o' aeggptica Pers. jt.). Tõrjeabinõudeks on peamiselt. kõrge
a.grotehnika ja külvise puhastamine. Viimasel ajal kasutatakse biolooģilise tõrjevahendina soomukatel esinevaid seenhaigusi.
Eesįis esineb soomu,ļ<aid harva ja nad ei oļe karantiini aļrla võetud.
Meie fļooras on nad pigem huvitavad botaanilised objoktid kui ohtlikud
umbr'ohud. Uksikud k'odumaised liigid parasiteerivad väiksemate kogu_
mikena peamiselt meįsįkutel korvõielis'tel ja sarika1istel. Ka kuļtuurįai_
mede küļvisega on neid aeg-ajalt sisse toodud. Enamik soomukaid on
nleil ebapüsivad.

L|ĮKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Tupp liiilehine, kelļukjas,4 või 5 hambaga' Tupe aļusel peale õie
karrdeļehe veel 2 kandelohekest, mis sageli on tupega 1iitunud 2
Tupp koosneb kahest tervest või kahehõļmaļisest külgmisest Segmen_
dist, mis vahel on eeskülje alusel liitunud. Õie kandelehekesed priuduvad
3
2. Vars ha,runenud, vä,heste soomusjate lehtedega. Kroon |2-l5
(l7) mm pikk. Tolmukaniidid aįuseļ lühikeste ļrõredate karvadega
või peaaegu paljad. Parasįteerib kanepil, tubakal
2. Haruline soomukas
Orobanche ramosa L.

-

Vars lihtne' võrdlemisi tihedaļt asetsevate soomusjate 1ehtedega.
I(roon l8-23, (25) mm pikk. ToĮmukaniidid a1useļ paljad voi üĖsi-

ļ<ute

3.

karvadega. Parasiteer.ib põldpujul
l. Punane soomukas

-

Orobanche purpurea Jacq.

Õied kollakad või pea'aegu valkjad, vahe,l ,roosaka või

diga

ļillaka varjun-.
4
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Õied pruunikaslilļakad või ainult naastuosas k'o,ļla,kad .,
4. Toļmukaniidid alusel paljad. Enrakakael paljas või suudme aļl üksi-"
kute näärmekarvadega. oisik tavalļiselt lühem kui varre muu osa.
Kroon väljast ' kaetud peale lühikeste näärmekarvade ka 'pikemate
vär'viliste (kuivanult mustjate) näārmokarvad'ega, mis asetsevad
kühmukestel. Tupe segmendid ebaselgete roodudega, tipul naaskeljad;
kuivanult enamas,ti tumedamad. Oied kuni 20 mm pikad, Parasiteerib
ohakatel ja karuohakal

4.

ohakasoomukas

-

orobanche paĮĮidi|Įora Wimrn. et G,rab'

Toļmukaniidid a1usel karvased, harva peaaegu paljad. Õisik nii-,
sama pil<k kui varre muu USa või sellest veidi lühem. Kroon väljast
kaetud enam-vä,hem ühepikku'šte näärmgkarvadega. Õied enamasti
: 5
20 nrm pikad või pikemad .
5. Õied 20-30 mm pikad' Totmukaniidid hõredalt kärvased, kinnituvad
krooni putkes 2-3 mm kõrgusel alusest. Õie kandeloht väljastpoolt
valkjakarvane. Tupe segmendid tipul naaskeljad, l0-20 mm pikad.
Õisiį varre alumisest osast lühem või sellega ühepikkune. Paras!;
teerib libļ ikõieļ isįel

5.

Oasoornuka

s

Orobanche crenala Forsk.

-

Oied l8-2 2 mm pirkad. Emakakael ja tolmukaniidid karvased'; vii-

mased kinnituvad krooni putkes 3-6 mm kõrgusel aļusest' Õie kande.
leht paljas. Tupe segmendid seljalt paksemad, 9-l3 mm pikad. Õisik
enamasti niisama pikk või veidi pikem kui varre aįu,mine osa. Parasiteerib põldjumikal
orobanche eĮatį'or Sutton
6. Suur soomukas

-

6. Vars alusel muguljalt paksenenud. Emakakael paljas või üksikute
näär'mekarvadega. oied 14-l8 mm pikad, niisa'rna pikkade kande_
lehtedega. Krooni seljajoon alusel ja tipul kumer, keskosas peaaegu
sirge. Parasiteerib põdrajuurel

8. Põdrajuure-soomukas orobanche lļbanotįdįs

Rupr.

Õied suuremad. Emakakael hõredalt kuni tihedaļt näärmekarvane 7
rr'l,m pikad. Emakakael tihedalt näärmekarvane. Muus

7. oied krrni 22

osas sar,naneb eelmisega

7. Elsassi

soomukas

_

orobanche aĮsatįca Kirscld.

Vars alusel nõrgalt jämenenud. Emakakael hõreda,te näärmekarvä_
dega. Õied 20-30 mm pikad, niisama pikkade kandelehtedega.
Krooni seļjajoon ühtlaseĮt lookjas. Parasiteerib madaraļiikideļ

l.

3. Madarasoomukas - orobanche

cargophgĮĮacea Smith

Orobanche purpurear Jacq. Enum. Stirp.
Punane soomukas
Pflanzenr. 4 (96) : 105. 1930; Hayek in
Beck
in
Engl.
Vindob. 108. 1762;
(l):137.
l9l3-1918; Novopokr. et TzvelI-Iegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6
3apasrxa ryprypoBan.
in Fl. URSS 23 :45. 1958.
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ls6. joon' Punase soomuka ļorobanche purpurea) ļelukoht Eestis

4- Taim rohkete lühikeste nāärmekarvadega. Vars ļihtne, l5-50 crn
liõrge, alusel jāmenenud, kollakas, pruunika või punaka varjundiga, roh_
kete ļ&_l5 mm pikkuste so.Omusjate leirtedega. oisik võrdlemisi hõre,
lūhem kui varre muu osa. oie aluseļ B-l4 mnl piļ(kune kandeleht ja 2
vāikesį paksu, kuni tupe lrammaste aluseni ulatuvat kandelehekest. Tupp
.eenduvate foodudega, viie tipul teritunud hõlmaga, kuni l2 nrm pikk.
Kroon 20-23 mm pikk, peaaegu sirge putkega ja suhteliselt laia naastuga, lilĮakas või sinakas, alusel kahvatum, lühikeste näärmekarvadega.
Ūļahuutr enamasti tagasikäändunud hõlmadega. Alahuul koļme ümardunud, sageli teritunud hõlmaga. Toļmukaniidid kinnitunud krooni putkes
selļe alurnisest kolmandikusį kõrgemal; nad on alusel paljad või hõredalt
kaelud lühikeste karvadega, tipul üksikute näärmekarvadega või paljad.
Tolmukapead paljad või nõrgalt karvased. Emakakaeļal hõredalt ļühi,kesi näärmekarvu. Suue 2 hõlmaga, hele, sametjas' Parasiteerib pujudel
,(peamisel t Artemįsįa uuĮgarĮs' el) .
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab pean'liselt liivaseļ pinnasel, põõsastikes, nõlvadel. Eestis
įeitud Kasaritsast (Võru raj.). (l06. joon.) Haruldane.
Üldlevįk. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasia.sKesk' ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades' Balkar'ril, Väike-Aasias,
,Iraa nis.

,lõ Ęestl NSV

f

loora
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c

b

d
a

l07' joon. Harulįne

soomukas (oro-

a
taime üldkuju
(orig'), Ö _ õis, c
- avatud kroon
siseküljelt (koos sigimlkuga), d _ vili.

banche raftĮosa):

*2.

Orobanche ramosa t L. Sp. pl. 633. 1753;
Haruline soomukas
Beck in Engl. Pflanzenr. 4 (96) : 66. ļ930; Hayek in Hegi, Illustr. Fl.
į/titt.-Eur. 6 (l) : l36. l9l3-l9lB; Novopokr. et Tzvel. in Fl. URSS
3apasnxa BerBricrafl. (107. joon.)
23l.70. 1958.
O' Taim -lühikeste nāärmekarvadega. Vars kahvatukollakas, harunenud, alusel nõrgalt jämenenud, kuni 40 cm kõrge, hõredalt asetsevate,
harali hoiduvate mu,najate, 6-8 cm pikkus.te soomusjate lehtedega. Õisik
algul tihe, hiljem hõrenev, varre alumise osaga ühepikkune või sellest
pikem' oie kandeleht 5-8 mm pikk, kandeļehekesed naaskeljad, peaaegu
tupe pikkused. Tupp nelja hambaga, lühikellukjas. Ķroon l0-l2 (l5) mm
pikk, kahvatukollase putke ja lillaka või sinaka servisega. Uļahuule hõl_
mad sirged, alahuul ümardunud hõlmadega. To|mukaniidid peaaegu paljad, alusel käharalt karvased. Ernakasuue kahe hõlmaga, hele, sametjas.
Õitseb juulis, augustis.
Eestis kord leitud TRU Botaanikaaias kanepilt. (108. joon.) Haruldane tulnukas.

Võib kasvada paljudeļ üheaastastel kultuu.ridel, nagu tomat, kartul,
tubakas, kanep, melon, arbuus, porgand, päevalill, kapsas, uba, maa_
pähkel.
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108. joon, Harulise soomuka (Orobanche ramasa) leiukoht Eestis.

I
t5,

ramosa (lad, k.)

-

oksine, harunenud.
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Üldlevik. NSV Liidus esineb kaĮrjurina ka'nepi-, tubaka- ja tomati'
põldu11el Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis (kuni põhjalaiuse 52ąni)
ning Kaukaasias. Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades ja

Iraanis. Põhja'Ameerikasse sisse viidud.
>Š3. Madarasoornukas _ orobanche cargophgĮĮacea Smith in Trans.
'
Linn. Soc. London 4 : į69. 1798; Kl.nge, Fl. Est-, Liv- u. Curļ. 223. 1BB2;
I_Iayek in Flegi, Illustr. Fļ. Mįtt.-Eur.6 (l): l4l. l9l3_l9l8; Beck in Engl.
Pilanzenr. 4 (96) :226. 1930. _ o. uuĮgarįs Poir. in Lam. Encycl. 4:62|.
1797; Novopokr. et Tzvel. in Fl. URSS 23:9l. l95B; Jaudz. in Latv. fļ.
o' gaĮii Duby, Bot. Gall. t:349. 1828; Wied. et Web.
4:254. 1959.
3apaauxa o6uķgo'
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 338. 1852.

-

BCHHAfl.

Taim kaetud pruunikate näärmekarvadega. Vars sihvakas, l5_
40 (50) cm kõrge, koĮlakaspruunikas punaka või lillaka varjundiga, alu_
sel rolrkete, ülal hõredamalt asetsevate 25-30 mnr pikkuste soomusjate
lehtedega. oisik sageli väheseõįeline, lühem kui varre a1umine õiteta
osa. Õied kandelehekosteta, 20-30 mm pikad' nelgi lõhnaga, aluseļ
õiega peaaegu ühepikkune kandelelrt. Tupe segmendid eeskülje alusel
kokku kasvanud, kumbki ka,he suuruselt erineva hambaga. Kroon laia
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l09. joon. Macļarasoomuka (orobanche cargophgĮĮacea) leiukoht Eestis.
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carųophgĮĮacea (|ad' k.)

_

nelgitaoline.

kellukja putkega, p,ruu,nikaslillakas või punakas. Krooni seljajoon keskelt sirge, ülahuuļ kiiverjas, servast üles käändunud, nõrgalt sämpu_
nud. Alahuul koļme allakäändunud voltis hõlmaga. Ķrooni servįs lü}ri_
keste, suuruselt erinevate hammastega. Tolmukad kinnitunud krooni
putkes aluse lähedal. Tolmukaniidid ajuselt laiemad, lls_|la-ni pikkusest
karvased. Tolmukotid paljad, õmbļuseļ veidi kühmuļised. Enrakakaelal
hõredalt näārmekarvu. E,makasuue kahehõļmaļine, tttmepruun või puna_
kas.

Oitseb juunis, juulis.
Parasiteerib sugukonna Rubįaceae liikidel, peamiselt madaral. Meįl
Eestis kord leitud Jõhvi ümbrusest (Metsküla). (l09. joon.) Haruldane
tulnukas.

Üļdlevik. NSV Liidus Euroopa-osa lõunapooļseteļ aļadel: Dnepri ja
Doni jõgikonnas ning Musta mere ümbruses; Kaukaasias, Kesk-Aasias.
Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades,
Balkanil, Iraanis.

4. ohakasoomukas _ orobanche paĮĮidifĮoral Wimm. et Grab. Fl.
siļes. 2 (l) :233. lB29; Novopokr. et Tzvel. in Fl. URSS 23:94. 1958;
Įaudz. in Latv. fl. 4 :256. 1959.
o. retįcuįata Walļr. var. palĮĮdifĮora
(Wimm. et Grab.) Beck, Monogr. -orob. 2lB. 1890.
o. retįcuļata'Wallr.

*p. paĮlĮdifĮora (Wim,m. et Grab.) Hayek in Hegi,- Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (l) : l5l. l9l3-l9lB' _ 3apasuxa 6.[eĀHoųserKoBafl. (l l0. joon.)

O.

Varred kuni 60 cm kõrged, kollakaspruunid, vahel punaka varjun_

diga, aluseļ talbjalt või mugu1jalt jämenenud, hõredalt, vahel alusel
tihedamalt asetsevate soomusjaie lehtedega. Õisik paljuõieline, üIaosas
tihe, alusel võrdļemisi hõre, enamasti lühem kui vars. Tupe segmendid
(poolmed) vabad, terved või kahe hambaga. Kroon 15-20 mm pikk,
valkjas või helekollane, servis sageli nõrgalt kolļaka või punaka variundiga. Krooni seljajoon keskel sirge, alusel ja tipus kõverdunud.
Ulahuuļ sämpunud, enamasti järsult tagasipöördunud laiade ümardunuc
hõlmadega. Servis lühįkeste värvuseta ja pikemate värviliste näärmekar_
vadega. Ala'huul kolme ühesuuruse, servalt hambuļise voltis hõļmaga. Tol_

mukaniidicl alusel paljad. Emakakaelal suudme all üksikuid näärmekarvu.
Õitseb juunis, juuiis.
Parasiteerib ohakaliikidel (CirsĮum oĮeracewn, C. heterophglĮum, C.
aruense). Eestis väiksemate kogumikkudena võrdļernisi harva, peamiselt raiesmikel, metsalagendikel. (lll. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas kesk- (peamiselt lāänepoolses) ja
lõunavöõndis, aļates põhjalaiuse 60'-st, Kaukaasias ja Lääne-Siberis.
Skandįnaaviamaades, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaades,
Balkani poolsaarel.

t

paĮĮidiįĮora (lad. k.)

_

kahvatuõįeįine.
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lIl.

joon' ohakasoomuka (orobanche paĮĮidiftora) leiukohad Eestls

X5. Oasoomukas - Orobanche crenalar Forsk. Fl. Aegypi.-Arab. l13.
l775; Beck in Engl. Pfļanzenr. 4 (96) : i36. 1930, p. p.; Novopoļ<r. et
(1t2' joon')
Tzveļ. in Fl. URSS 23:98. l95B.
- 3apasnxa ropoÄĪĮaTa'I'
4, o või O. Taimed lühikeste näärmekarvadega, mille hulgas sageli
on õisikul pikemaid valkjaid ļihtka,rvu. Vars kuni 50 cm kõrge, alusel
nõrgalt jämenenud, võrdlemisi tihedalt kaetud kuni 2,5 cm pikkuste soo_
musjate 1ehekestega. Õisik paljuõieline, enamasti ļühern kui varre aĮu_
mine osa. Õie kanāelehe seljal valged lihtkarvad. Tupe segmendid vabad,
terved või naaskeljate ha,mmastega. Kroon 20-30 mm pikk, heļekoļļane
või valkjas, servis sageli roosaka või lillaka varjundiga. Krooni seljajoon võrdlomisi sirge. Tolmukaniidid kuni l/3 pikkuseni karvased, kinnitunud krooni putkes 2_3 mm kõ,rgusel alusest. Toļmukotid ja emakakael
peaaegu paljad.

Õitseb juunis, juulis.

Parasiteerib lib1ikõieļistel' Eestis kord leitud Võrus (aiast, oalt).
oma levikupiirko,nnas kahjustab peanriselt oa-' herne- ja läätsepõlde.

(l13. joon.)
Üldlevik. Arvatavasti moodustab mitmeid geograafiliSi rasse. NSv Liidus levinud Krimmis ja Kaukaasias. Vahemeremaades, Balkanil, Väike_
Aasias, Iraanis (lääneosas).

,

crenata (lad' k.)

-

täkiline, täkilishambuline.
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ll2. ļoon oasoomukas

(orobanche crenata|''

koos peremeestaimega (orig.),
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ll3. joon.

Oasoomuka (Orobanche crenata\ leiukoht Eestis.

_ orobanche eļatįor Sutton in Trans. Linn' Soc.
L. Sp. Pl. 632. 1753, p. p.; Ī-{ayek
- o. maįor
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (l) : la3. l9l3-l9lB; Beck in Engl.
Pflanzenr. 4 (96) :246. 1930; Novopokr. et Tzvel. in Fl. URSS 23:107.
1958; Jaudz. in Latv. Ī|.4z225. 1958. _ 3apasxxa 6o.llruag. (l14. joon.)
4 või o. Vars tugev, 20-60 (7o) cm kõrge, koļlane kuni rooste6. Suur

soomukas
.London 4:178. 1798.

pruįļn' võrdlemisi tihedalt asetsevate soomusjate lehtedega, alusel jämedam. oisik tihedaõieline, ruljas, sageli niisama pikk kui varre alumine
osa. Tupe poolmed (seg,rnendid) kahe suuruselt erineva hambaga, näär_
mekarvased. Kroon kuni 22 mm pikk, kahvatukollane või valkias, sageli
roosal<a varjundiga. Krooni seljajoon nõrgalt lookjas. Tolmukaniidid alu_
seļ kuni l1!-ni karvased, ülaosas hõredalt näärmekarvased, kinnitunud
krooni putkes 3-6 mm kõrgusel alusest. Toļmukotid paljad, samuti sigimiku ülemine osa. Seeme vahakollane.
Õitseb juunis, juulis.
Parasiteorib põldjumikal (Centaurea scabĮosa). Ėestis leitud Jõhvist,
Viljandist, Lümandust, Kihelkonnalt jm. (ll5. joon.) Haruldane.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis, kohati ka
üle põhjalaiuse 60", Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias. Skandinaaviamaades, Kesk- ja ailantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil,
Väike-Aasias, Iraanis, Indias, Indo-Himaalajas.

I

eĮaįįor (lad.

k) _

kõrgerrr
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a

b

joon. Suur soomukas (orobanche elatĮor): a _
õitsev įaitn peremeestaime juurel (orig.), ä _ õts.
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ll5. joon. Suure

\_-J

soomuka (orobanche eĮatior'1 leiukohad Eestis.

7. Elsassi Soomukas orobanche aĮsatįca ļ Kir'schl. Prodr. Fl.
d'Alsace l09. l836; Hayek in Hegi, Iļļustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (l): laa.
1913-l9lB; Beck in Engl. Pflanzenr. a (96) : 25$. 1930; Novopokr. et
Tzvel. in Fl. URSS 23t: ll0. l95B; Jaudz. in Latv. fļ. 4:256. 1959; Püschel

in Rothm. Exkursionsfi. Krit. Ergänzungsb' 299.
3accKafl. (l 17. joon., e.)

1963. --. 3apaanxa gJIb-

4 või o. Taim kuni 60 cm kõrge. Vars sageli alusel muguļjaļt jäme_
nenud, näärmekarvane, kolļane, hiljem punakas, võrdļemisi hõredalt aset_
sevate soomusjate lehtedega. Õisik tihe, alusel hõredam, varre aĮumisest
osast lühem. Õie kandeleht krooni pikkune, munajas, tihedate pikkade
nāärmekarvadega. Tupe pool,med (segmendid) eesküljel aluseļ ļiitunud
või vabad, enamasti 2 hambaga. Kroon nõrgalt lookjas, |B-22 mm pikk,
kolļakas või lilļaka varjundiga, hõredalt näärmekarvane. Tolmukad kinnituvad krooni putkes 3-7 mm kõrgusel aļusest. Emakakael tihedalt
näärmekarvane.
Õitseb juunist augustini.
Eestis kord leitud põdrajuure-soomuka kogumikus Endla soomassiivis,
'rabasaarelt. ( l l6. joon.) Parasiteerib põdra juurel (Libanotis), näärel
{PimpineĮĮa), piimjuurel (Peucedanum). Haruļdane.
I

alsatį,ca (lad. k.)

_ Elsassis

(territoorium Ķirde_P,rantsusmaaĮ) kasvav
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lt6. joon. Elsassi soomuka (orobanche aĮsatica) leiukohį Eestis.

į}ldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavõõndis, Kaukaasias,
Lāäne- ja lda-Siberis, Kesk-Aasias. Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanįļ, Väike_Aasias ja lraanis.
Põdrajuure_soomukas _ orobanche įįbanotidįs l Rup,r. in Beitr.
Pflanzenk. Russ. Reich.4:70. 1845; Püschel in Rothm. Exkursionsfl. Krit.
Ergänzungsb. 299. l963. _ o. al.satįca var. įįbąnotįdįs (Rupr.) Beck
Monogr. Orob. 177.1890; Hayek in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l) : la5.
l9l3_ļ9l8; Novopokr. et Tzvel. in Fl. URSS 23: ll0. 1958. _ 3apaeNxa.
ropqaKoBafl. (117. joon., a-d.)
o või @. Taim kuni (50) 60 cm kõrge' Elsassi soomukale lähedane
ja üldiselt sellega väga sarnane ļiik' Tupe poolmed (segmendid) vahel
eesküljel ļiitunud. Õied väiksemad kui eelmisel 1iigil. Kroon l4-l8 mm'
pikk, pruunikaslilla, naastuosas kollakas. Tolmukad kinnituvad krooni
putkes 2-2,5 mm kõrgusel alusest. Tolmukapead pikenenud konnektiiviga.
Emakakael paljas või üksįkute näärmekarvadega.
oiįseb juunist augustini.
Parasiteerib peamiselt põdrajuurelr (Libanotis intermedĮa\. Eestįskohati väiksemate kogumikkudena kinkudel, nõlvadeļ (Kärde, Rakke,
Endla sooala, Kärevete, Rakvere, Ęõuge, Väike-Maarja). (ĮlB. joon.}
Võrdlemisi haruldane.

8.

I
936

lįbarįotįdįs (lad. k.)

_

põdrajuure-, põdrajuurel kasvav
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ll7. joon. Põdrajuure_soomukas (orobanche ĮĮbanotĮdĮs\: o _ õitsev
taim peremeestaime juurel (orig.), ä
- õis, c_e _tolmukas,d
- sigimik
koos tupega. Elsassi soomukas (o' aĮsatĮca)l,
sigimik ,koos
tuįega.
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l18. joon. Põdrajutrre-soomuka (orobanche ĮįbalĮotjdis) leiukohad Eestis.

į]ldlevik NSV Liidus peaaegu kogu o. aĮsatįca Kirschl' areaali
tuses. Ķesk-Euroopas (Wenra jõe piirkonnas).

ula_

orobanche įįbanotįdįs on väga lähedane ļiik o. a'Lsatica'\e ning sellest
kui põhiliigist eraļdatud mõne morfoloogilis-anatoomiļise tunnuse ja tea_
įaval määral erineva areaali tõttu. Varasemate autorite järgi on o. aĮsatįca ļevinud peamiselt Kesk- ja Lõu,na-Eur'oopas, o. įįbanotįdįs aga
Euroopa põhja_ ja idapoolsetes piirkondades. Nõukogude teadlased on
NSV Liidu territooriumiļ leidnud peamiselt vor,mirohke o. alsatica ning
samadeļt kasvukohtadelt ka o. įįbanotįdls'e tüüpi isendeid; enamasti ei
oļe need mitmesuguste üleminekuvormide esinemise tõttu selgesti eris_
įatavad. Seļlest ļähtudes on NSV Liidu (ka mõned Kesk-Euroopa) autorid
käsitanud o' įįbanotįdįs't ainu1t o. aįsatįca varieteedina. o. alsatįca
tüüpi isendite ļeid o. lįbanotįdis'e Eesti materjalist näib kinnitavat NSV
Liidu autorite seisuko,hta.
Vastavalt seni kehtinud tavale käsitletakse siin kumbagi taksonit eri
liigina.

238

21. SELTS TEELEHELAADSED

-

PLANTAGINALES

I

Neljatiste korrapäraste õitega rohttaimed, harvemini põõsad. Lehtede
asetus tavaļiselt spiraalne. Taimed on ühekojalised, mõlemasuguliste,
harvemini ühesuguliste õitega, millel puudub nekta,r ja lõhn. oied väi_
kesed, väįre siļmapaistvad, väljaulatuvate tolrmukatega, kohastunud tuul_
įoļmlemiseks.
Seltsi esindajad on rohkearvuliseit levinud väljaspool troopikavöödet
kogu maakeral. Teeleheliste seltsi kuulub ainult üks sugukond.

l. sugukond

teelehelįsed

-

Plantaginaceae A. L. Juss.'

Lehed lihtsad, tetved, hõlmised või jagused, tavaliselt juurmise kodarikuna, mõnikord varrel vahelduvaļt, harva vastakuļt. Abilehed puudu_
vad. Kandelehtede kaenlas asuvad mõlemasugulised, harvemini ühesugu_
lised õied üksikult või moodustavad täha või tähkja õisiku. Õietupp
neljatine, ļiit_ või ļahklehine. Õiekroon aktinomorfne, putkjas, ,nelja kileja
tipmega. Tolmukaid neli, mõnikord on neist l või 2 kängunud (vähe
arenenud). Emakaid üks, kahest viljalehest kokku kasvanud. Emakakael
niitjas, emakasuue kaetud sulgjate papillide,ga. Sigimik ülemine, tavaliselt kahepesaļine. viļi
ringõmblust mööda (kaanetaoliselt) avanev
- üheseemneļine
kupar ehk nn. karp, harva
sulgvili
- pähklike.
Teeleheļiste sugukonda kuulub 3 perekonda; PĮantago
L., Lįttorelįa
Bergius ja Bouguerįa Decne. Nimetatud perekonnad sisaldavad kogu_
summas üle 260 liigi, kusjuures perekondadest Ptantago ja LittoreĮĮa on
Nõukogude Liidus levinud 28 liiki. Perekond Bougueria sisaldab ainrrlt
ühe liigi, mis on ļevinud Lõuna_Ameerikas'
l. Õied mõlemasugulised, koondunud tähaks või (harva) tähataolisel<s
õisikuks. Vili
kahe_ kuni paljuseemneline ringõmblust mööda
avanev kupar
l. perekond teeleht PĮantago L.

-

Õied ühesugulised, juurmiste lehtede kaenlas. Taimed ühekojalised.
Isasõied üksikult, raolised, nende alusel kaks (harvemini kolm) raota
emasõi.t. U,heseemneline sulgvili _ pähklike
2' perekond Järvilras _ Lįttoreįla Bergius

l.

perekond teeleht _ PĮantago L'2
L. Sp. Pl. ll2. 1753.

Harilikuļt ühe-, kahe_ ja mitnreaastased harunemata vartega rohttai_
med, millel lehed asetsevad juurmise kodarikuna. Harvemini ha,runenud
ja lehistunud vartega rolhttairmed, poolpoõsad ja põõsad. Lihtļehed terve,
harvemini hõlmise või jaguse labaga. Alg- ja abilehed puucluvad. oied
I

Koostanud E. Lellep.
PĮantago _ ladinakeelsetest sõnadesl planta _ jalatald (]ā|g), agere
(suure teelehe laimunajas ļehelaba meenutab jalajäĮge).

2

_

suunama
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mõlemasugulised, asetsevad kilejate kandelehtede kaenlas, moodustades
tälrkõisįku. Õietupp lahklehi,ne või alusel liitunud, püsib viljade valmįmiseni. Tupplehti neli. Õie,kroon putkjas, lahk- või liitlehine, nelja kileja
tipnrega. Kroon valge või pruunikas, harvemini roosa. Tolmukaid neli,
ühepikkused, enamasti alusel krooniga ļiitunud, asetsevad krooni tipmetega vaheļdumisi. Tolmukaniidid pikad, painduvad, hariļikuļt kroonist
ūleulatuvad. Tolmukapead rippuvad. Sigimik üļemine, kahepesaline. Igas
pesas üks kuni palju anatroopseid seemnealgmeid, mis kinnituvad tsentraaįsele platsentale. Vili _ ringõmblust 'mööda avanev kupar ehk nn.
karp.
Perekonda PĮantago kuulub 260 liįki, mis on ļevinud kogu maakeral,
peamiselt väljaspool tr'oopikavöödet. Nõukogude Liidus esineb neist
27 |iiki. Eesti NSV-s on täheldatud 7 liiki' Selļes perekonnas on rohkesti
antropohoorseid liike, mis hoogsalt uutele aladele levivad.
Perekond jaguneb kaheks alampereko'nnaks: PĮantago (EupĮantago
Harms) ja PsųĮĮiurn (Juss.) Harms.
Perekonna tüüpliik on PĮantago maior L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL
l. I(õik lehed juur,mise kodarikuna. Õisik
ülaosas asuv pea või tähk

-

lehtedeta varre (rao, var,va)
2

Lehed varrel vastakud, lineaalsed, kuni 0,3 cm laiad (harva laiemad).
Tipmised õisikud asetsevad 'peaaegu sarikjalt. fJheaastane taim, meil
,tuļnukana raudteel
7. Liiv_teeleht _ PĮantago įndįca L.

2.

Lehed lihakad, enarm või vähem renjad, peaaegu lineaalsed, kuni
0,5 cm laiad, karvadeta. Õiekrooni putk pealt kaetud ka,rvadega.
Merera,nniku taim

3.

3.

Rand_teeleht

_

Pļantago maritĮma L.

Lehed lamedad, pole lihakad. Õiekrooni putk karvadeta. Õisikuraag
3
(varb) enam või vähem vaoline
l,ehed sūstjad kuni elliptilissüstjad, enamasti 0,5-2 cm laiad. Kaks
tupplehte kokku kasvanud (tipud vabad)
6. Süstlehine teeleht PĮantago įanceoļata L.

vabad

4.

5.
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4
Lehed teistsugused. Kõik tupplehed
Lehed elliptilised või elliptilissüstjad, ena,masti 2-3,5 cm laiad; leheserv tiļredalt kaetud eemalehoiduvate karvadega. oisik väga tihe,
ruljas, ļäbimõõt viljumisajal enamasti 0,7*0,8 cm
4. Keskmine teeleht _ PĮantago medįa L.

5
Teistsugused taimed
pisut
cm
tavaliselt
2_3
lihakad,
Lehed värskeļt kollakasroihelised,
laiad, hajusalt või tihedamalt kaetud heļedate jäikade karvadega.

Lelreserv ebakorrapäraselt ,riksįkute tömpide hammastega või kunį
ebaühtlaselt saagjas

.

I-ehed

2. Winteri teeleht _ PĮantago |Vįnterį Wirtg.
munajad või laimunajad, õhukesed, nahkjad, paljad või tihe-

dalt karvased
.
6
6. Lehed laimunajad, muutuvad kuįvatamisel mustaks, pika rootsuga.
oisik väga tįhe, õisikuraost märgatavalt Iühem. Arcnenud õisiku läįi_
mõõt 0,7-0,9 cm
5. Hiid-teeleht
PĮantago maxinm Juss.

-

Lehed ei muutu kuivatamiseļ nrustaks. oisik hõredam, läbimõõt viljumisajal (0,4) 0,5-0,6 cm
l. Suur teeleht _ Pļantago maior L.

ļ. ala,mperekond PĮantago. - EupĮantago llarms in Engl. et Prantl
P.flanzenfam.4 (3a,3b) :370. lB95. -- Lehed s,piraalselt, enamastį tiheda'
ha.rvemini hõredama juu'rmise kodarikuna.
l.

- PoĮgneuron Decne. in DC. Prodr. 13 (l) :
694. lB52.
Uhe- kuni mitmeaastased taimed. Peajuur hävib varakult.
ļühikesed, tagasi käändunud, pruunikaks muutuvad.
Krooni tipnred
Seemnealgmeid 6 või rohkem.
sektsioo,n PĮatztago'

1 1. Suur teeleht - PĮantago maļor,L.Sp.Pļ. l12. 1753; Led. Fl.
3 (l :a76. 1847-1849; Decne. in DC. Prodr. t3 (t) :694-695.
lB52; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Estl.r-, Liv- u. Curl. 79., lB52;
frIayeh in Hegi, Iilustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l): lBl. lglB-l9lB; pilger in
lEngl. Pfļa.nzenr. H. 102:4l. l937; Grigorj. in Fļ. URSS 23: l38. l95B;
'Flor. in O;l' Jlegugrp' o6.rr. 4: l59. 1965. _ P. auĮgaris Pavl. in Xypu.
'Pyccx. 6or. o6ņ. 8 : 95. 1923.
- P. scopuĮorum Pavļ. ļ. c. 96. floloRoss.

'poxHIlK do,llmoft, n: o6ķtxHoņeugulž:

(

l

e.)
lehed juurnrised' Peajuur

l9. joon.,

a

o. o' Kõrgus (4) 10-34 (55) cm. I(õik
įrävib varakult, risoom lühil<e, seļļele kinnituvad ļ<imbuna lisajuured.
Lehed enamasti munajad või laimunajad, mõnikord ka elliptiiismunajad,
paljad või hõredalt karvased. Leheserv terve, harva üksikrrte tömpide
t'õi teravate hammastega. Õisikuvarvad (-raod) püstised või tõusvad,
'kuni S-kujuliselt kõverdunud,,õisiku alusel tihedaļt
kaetud karvadega.
'Õisik on l-20 cm pikkune tähk. Õite kandelehed munajad kuni ovaaļsed

"või rombjas-elliptilised, mõnikord pikIikmunajad, tavaļiselt tupp1ohtedest
ļühemacl, harvemini tupe pikkused või pi'kemad, väljapaistva (terava)
rohelįse keskrooga ja kileja äärisega. Tupplehed elliptilised, ümardunud
tipuga, l,5-2,5 rnm pikad, rohelise kesk,roQga ja laia kileja ääriscga.
I(rooni tipmed munajad või munajassüstjad, 1igikaudu l mm pikad, ļ<o1la'kasvalged, hiljem pruunikad. Tolmukad õiekroonist 2-2,5 korda pikernad,
nooreļt heļelilļad, harva kollased, pärast tolmļemist määrdunudkollased.

I

maior (lad. k.)

16 Eestl NSV floora

*

suureĪn.
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b

_@

a

fl

ll9. joon. Suur teeleht (PĮantago major)z a _ õitsev taim (orig.), Ö _ õis, c - õįg
pikilõikes, d _ vili, e _ seeme. Winteri teeleht (P. Vinteri): | _ õitsev tairn (orig;}-

Kupar munajas või koonusjas, 2-4 mm pi'kk, harilikult 6-30 seemnega.
Seemned tumepruunid, lapikud, pisut nurgelised, ca ļ mm pikad.
Õitseb juunist septembrini.
Aniropohoorse liigina esi,neb suur teeleht peamiselt inimasulate lähedal, nagu muruplatsidel, jalgteedel, teeservadeļ, õuedel, vahel ka puuvilja- ja köögiviljaaedades, parkides, põldudel ja prahipaikadel. Loodus_
likel kasvukohtadel esineb ta sageli mererannikuļ saliinses, va,hel Supra_
saļiinses võöndis, harvemini ka loodudel, lookadastikes, puisniitudeļ, raįes_
mikel jm' Tavaļįne kogu territooriumil.
Üldlevik. NSV Liidus levinud kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis,
Kesk- ja Põ,hja-Aasias ,ning Kaug-Idas. Esineb Lāäne-Euroopas ja Vahemerertairdes. on viidud kõikidele teistele mandritele. Suurt teelehte levitab
peamiselt ittimene, sest tema seem,ned, mis on limase vāliskestaga, kleepuvad kergesti inimese jalgade külge ja kantakse sel viisil ļa.iali.
Majanduslik tähtsus. Suure teelehe seemneist toituvad taļvituvad linnud. Rahvameditsiinis, eriti varematel aegadel, leidis taim laialdast kasutamist maksa- ja neeruhaiguste, ka pea- ja hambavaļu korral ning haa_
vade ravimisel, . peamiselt aga verd puhastava ja verejooksu .ūlg.va
vahendina. Praegusel ajal kasutatakse rahva hulgas SuĮįre teeļehe teed
unisusevastase vahendina.
olenevaļt kasvukoha ökoloogilistest tingimustest on Suure teelehe välised tunnused väga muutlikud. Eesti flooras esinevad peale põhivormi (f.
major) järgmised tähtsamad vormid:
Ī' mįnįma Led. (subvar. mįcrostachgs Wallr., P. rnįnįma DC., P. nana
Tratt., B' minima Led.)
1ehed väikesed, ainult 3 ,rooga, õisik hõre, l,52,5 cm pikk, 3-6 õiega;- tal1atavatel ļ<ohtadel, viļetsaļ pin,nasel;
(Fr.) Pavl.
õisi'kuvarvad 1-raoā) koos õisikuga
' 'Ī' scopuĮorum.
S-kujuliselt
kõverdunud; paiguti;
f. suĮfurea Spohr --. tolmukapead noorelt kuļdkoļļased; esineb harva.
Teeļeļre perekonnas esineb sageli taimede ebanormaalne areng, mille
näiteks on kaks järgmist vormi:
f . bracteatą ÄĄoench
- õite ka,ndelehed 6ņ ,pikenenud, ulatuvad õitest
kaugelt üle;
Ī. ramosa Beckh. _ õisik ,haruneva pea või tähana.

2. \Ųinteri teeleht _ PĮantago lį(/įnterį l Wirtg. in Verhandl. naturhist.
Ver' 23. Jahrg. Correspondenzbl.2:43. ls66.
L. var' įnter- P' ntaįor
medįa Gįl. Hist' Plant. d'Europe ed. 2' 1. 1806.
P.
major L. var.
įntermedįa (Gil.) Beck et P. major L. va'r. Vlinterį'Wirtg.
in
- Hayek
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l): lBl. l9t3-l918. -_ floaopor*rrķ
Bnn_
repa. (119. joon., f.)
o, o. Kõrgus (3) 10_30 (45) cm. Õisikuvarvad püstised või tõusvad,
mõnikord kaardunud või kuni S-kujuliselt kõverdunud (Ī. scopuĮorum).
Lehed juurmise kodarikuna, värskelt pisut rlihaĮ<ad, haprad, hele- või kol_

,
16.

Tairne avastaja, saksa rohuteadlasę F. Wi,nteri auks-
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lakasrohelised, tihedalt või hõredaļt kaetud heledate jäikade karvadega;
harva karvad puuduvad. Lehelaba munajas- kuni süstjas_eliiptiline, 3_
5 rooga; sageli on 2 äärmist roodu nõrgemad või puuduvad. Leheserv
tet'vc, alumises osaS enamasti tömpide hammastega. oisik
- įähk. Õite
kandelehed munajad või piklikmunajad, mõnikord elliptilised, terava
keskrooga ja kileja äärisega, tupplelrtedest pil<emad või niisanra pikacl,
harvemini nendest lühemad. TuppĮelred elliptilised, ühardunud tipuga,
'laia kileja äärisega ja tugeva rohelise keskrooga.
Kroonį tipmed munajad
või nrunajassüstjad. Kupar ümar_ovaalne või munajas.
Õitseb juunist septenrbrini.
Eestis on Įevįnud mandri läänerannikul ja saarteļ soolakulisel pinnasel. PaigLrti.
Ülrllevilt. Esineb Põhja- ja Lääne-Euroopas meterannikul ja KeskEuioopas sisemaal naatriumklorįidį sisaldaval pinnasel.
PeaIe tüüpilise vormi eristatakse Ī. scopuĮorunt Le||ep 1
vad kaardunud või kuni S-kujuliseļt kõverdunud.

-

õisikuvar-

2. sekįsioon Coronopus DC. in Lam. et DC. Fl. Fr. ed. 3.3:4|7.
lB05: emend. Decne. in DC. Prodr. t3 (l) :729. 1852' * Uhe_ või mitme_
'aasįasņd rohttaįnred. Lelred kitsad, lihakad. Krooni putk kaetud karvarlega. Seemnealgmeid 3-5.

3. Rand-teeleht - Pļanįago maritimaz L. Sp. Pl. ||4' 1753; Led.
3 (l) :485. 1847-1849; Decne. in DC. Prodr. l3 (l) :729. lB52;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. Bl. lB52; Hayek
in I_Iegi, IĮlus+'r. Fl. Mitt.-Errr. 6 (1) : l89. l9l3-l9IB; Pilger in Engl.
Pflanzenr' H. l02: l69. l937; Grigorj. in Fl. URSS 23:l43' l958; Fļor.
F'1. Ross.

in
(

<D.n.

JIeulturp. o6.ņ. 4

120. joon.)

4.

Kõrgus

l0-40

:

l60. l965.

flo4opoxHltx npnuopcxuü.

cm. Kõik lelred juurrnised, tumerohelised, lihakad,

,ī()orena renjad, hiljem enamasti lamedad, alusel tupjaĮt ļaienenud. Lehe_

2-6

mm lai, karvkatteta, .harva aluseį kaetud villkarva_
väga harva Įįįhikeste või pikemate hammastega.
Õisikuva rvad püstised vrrį tõusvad, tiprlises osas tihedamalt ļtarvased.
oisik
- tähk, ruljas,3-ll cm piĮ<k, palju iühem kui ta varb' Õite ļ<ande_
leired siistjad kurri laimunajad, tugeva kesl<rooga ja kitsa kiĮeja ripsme_
lise ää risega, Tupplehed eIliptilismuna jad, 2_2,5 mm pikad, märgatava
hesltro<.lgl,l ja laia k;leja äärisega, paĮjad või kesį<rool lühikeste karvadega
ļ(rooni tipmed l-l,5 (2) mm pikad, süstjasmunajad, monikord ripsmelise
servaga. Krooni putk väljastpoolt kaetud Įidus karvadega. Kupar muna_
!aIla lineaalne,

11t'ga. Leheserv terve,

I

Plantago Vįnterį Wirtg. 'f. scopuĮorum Lellep, f. nova. Anthophorį vel curvati
R. P. S. S. Estcnica, disįr. Pärnu. Incurrįt praesertim pratis litor:llibus pastis. Typus: Į{äädemeeste _ Kabli' 24. vlI. l959 E. Lellep legit, in Herb,

tel

par'ite signroirlei.

E,storric. Kathedrae phytosystematicae eį geobotanicae (Tartu).
2 marįtįrna (lad. k) . _ meferannal või meres kasvav.
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b

a

l20. joon. Rand-teeleht (PĮantago marĮtĮma): a

_

õitsev taim (orig.)' ä

_

õis.

jas või piklikmunajas, 4--6 rrlrn pikk, l-3 seemnega. Seemned piklikmunajad, 1,5-2 mm pikad.

Õiįseb juunist augustini.
Eestis levinud ainult mererannikul, peamiselt saliinses, välremal māāral ka suprasaliinses vöõndis. Harilik taim savikal pinnasel.
Üldlevik. Laialdaselt levinud Nõukogude Liidu kogu Euroopa-osa
rannikuaļadel ja ka sisemaal naatriurnkloriidi sisaldaval pinnasel. Esineb
ka i(esk-Aasias, Lääne- ja lda-Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu levinud eriti atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias,
Iraanis, Morrgoolias, ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikas.

Eesti flooras esineb peale põhiteisendi (var' marititla)

veelr

2

rand-

įeelehe teisenditr
var. o,ngustĮfoĮia Baenitz * lehed väga kitsad; esineb hajusalt;
var' dentata (Roth) Koch
- ļeheserv hõredaļt mitteühtlaste hammastega; harva.
3. sektsioon Lamprosantlta Decne. in DC. Prodr. 13 (l) :697. 1852. -įVlitmeaastased taimed. Hariļikuļt hästi arenenud peajuurega. Õisik tihe,
paljrrõieline. Krooni tipmed valü<jad, läi,kivad. Seemnealgmeid a (6).

Keskrnine teeleht * Plantago medįaļ L' Sp.Pl. l13. 1753; Led.
Fl. Ross. 3 (l) :480. 1847-1849; Decne. in DC. Prodr. 13 (l) :697. lB52;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew-, Esth-, Liv- u. Curį' 80. 1852; Flayek
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l):193. l9l3--l9lB; Pilger in Engl.
Pflanzenr. H. t02:277. 1937; Grigorj. in Fl. URSS 23:148. 1958; Flor.
in Q"r. Jleunnrp. o6n.4: 160. l965' __ floaopoxHl{K cpeĀurrlĮ. (12l. joon.,
a ja b.)
ų. Kõrgus 15-50 (70) crn. Õisikuvarvarl püstised või tõusvad, tihedaļt kaetud lidus karvadega. LeĪred juurmised, enamasti 5-7 rooga, pisut
k:aredird, enamasti tihedalt kaetud harjaskarvadega. Lehelaba laielliptiline, ,harvemini munajassüstjas, väga harva süstjas, laiusest 2_2,5 korda
pikern. Lehed tömbi või järsu,lt teritunud tipuga, terve, mõniko,rd ebaühtlaselt hambulise ja ripsmelise Servaga. Lehelaba aļus alieneb ,kiiljalt lii'hikeseks laiaks, harva ka pikemaks, labast alati lühemaks rootsu'ks, mis on
tilredalt kaetud karvadega. Tähkõisik ruljas, 2-6 (B) Cffi, mõnikord
kuni l5 cm pikk. oite kandelehed rnunajacl või elĮiptilised, tömbi kuni
terava tipuga, kileja äärisega' peaaegu tupe pikkused' Tupplohed muna'
jad, |,5-2 rrm pikad, kilejad, rohelise keskrooga. Krooni putk karvkatteįa,
tiprned munajad või piklikmunajad, |,5-2 mm pikad. Tolmukaniidid lilļad,
kroonist 4-5 korda pikemad. Tolmukapead kahvatuļiļļad või valged.
Kupar munajas, 2-2,5 (3) mm pikk, 2-5 (6) seemnega. Seemned mustad, nõrgait kortsuļised.
Õitseb maist septembrini.
Eestis laialdaseļt levinud kultuurist ,rnõjustatud paikadel, nagu teede

4.

I
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medįa (Jad. k.)

_

keskmiņe.

b

a

I2l.

joon. Ī(eskmine teeleht (Plantago media)i a * õitsev taim (orig.), Ö
Süstlehine teeleht (P. lanceolata): c _ õitsev taim (orig.), d _ õls.

_

õis.

āäres, muruplatsidel, parkides, aedades ja kraavikalļasteļ. Looduslikest
kasvukohtadest esineb peamiselt aruniitudel ja lookadastikes. sage kogu
ferritooriumil.
Üldlevik. Nõukogude Liidus įaialdaseļt levinud kogu Euroopa_osas''
Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis' Kesk-Aasias, Kaug_Idas ja Kamtšatka
poolsaarcl. Atlantiļises ja Kesk-EuroopaS' Vahemeremaades, Väike-Aasias"
Põhja-Iraanis. Põhja-Ameerikas,kuulub adventiivflooraSSe.

Eestis eristatakse peale liigi põhivormi (var. media) veel 2 teisendit:
var' Įongif oĮia G. F. v/. M.y.
süstjad kuni süstjas-elliptilised,
- lehed
kuni 4 (5) cm laiad, aĮuse ja tipr:
Suunas pikalt teritunud, kuni 25 crn
pikad (laiusest vähemalt 3-4 korda pikemad); ,harva;
var. pĮicata (Sch. N. K.) Beck
elliptiļised või laielliptilised,
- lehed
5 ņooga. Õiekroon säravvalge, mõnikord
alusel pisut lillakas; õie kandeleht tumevioletne; harva.

x 5. }Iįid-teeleht _ PĮantago maxįma ļ Juss. ex Jacq. Collect. ad
Bot. I :82. 1786; Led. Fl. Ross. B (l) : a80. 1847-1849; pilger in Engl.
Pflanzenr. H. l02:2Bl. l937; Grigorj. in Fļ. URSS 23: 15l. l95B. _
fIo4opoxutl ķ 6ollņol:t.
ų. Kõrgus 20-70 (90) cm; õisikuvarvad tavaļiselt püstised; õisiku
alusel eemalehoiduvad, mujal lidus karvad. Lelred ļai- või ümarmunajad"
harvemini elliptilised, mõlemaļt või ainult alumiselt pinnalt lühikarvased,.
enam. või vähem kiilja alusega. Leheroots enamasti leheļabast pikern võĪ
sellega ühepikkrrne. Õisik _ tähk, 5-20 cm pikk, hästi tihe, ruljas. oite
kandeļehed pikliklineaalsed või piklikmunajad, kileja Servaga, tupplehtedest pisut lühemad. Tupplehed 2,5-3 mm pikad, elliptilised või munajas_
elliptilised, kileja servaga ja tugeva rohelise keskrooga. Ķroon valge,.
selle tipmed piklikmunajad, teritunud, ligikaudu 2 mm pikad. Kupar
3 mm pikk, nelja Seemnega. Seemned piklik-ovaalsed, ligikaudu 2 mrņ
pikad. Taimele on iseloomulik, et ta kuivamisel mustaks muutub.
Oitseb juunist augustini.
Eestis haruldane tulnukliik; esmakordselt leitud (leg. A. Rerrnmel),
1964. a. Tallinn-Kopli raudtcejaamas vagunite pesemise platsil.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osas sooļakulistel ja stepiniitudel, ka
Kesk_Aasias, Lääne- ja Ida_Siberis. Kesk-Euroopas.

4. seļ<tsioon ArnogĮossurrr Decne. in DC. Prodr. 13 (l) :?t4. ļB52. _
Ūhe- või mitnteaastased süstjate lehtedega rohttaimed. oisįkuraod selgesti
pikivaolised. Vili kahe seemnega.
6. Süstlehine teeleht _ PĮanlago įanceolata2 L. Sp. Pl. ll3. 1753;
Led. Fl. Ross.3 (l) :a8l. 1847-1849; Decne. in DC. Prodr. tB (l):714..
1852; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 80. 1852;
I

nlaxįma (lad. k.)

'_

2 lanceoįata (lad. k')
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suurirrn.

-

lantsetjas, sūstjas.

IJayek in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt._Eur. 6 (l) : l83. l9l3-l9lB; Pilger in
Engl. Pflanzenr. H. 102 :313. 1937; Grigorj. in Fl. URSS 23 : 156. 1958;
Fļor, in ol. JIeuuurp. o6.rr.4: l6l. 1965. _ fIo4opox<ntlK JIatlļeTonncrguü.
(121. joon., c ja d.)
4. Kõrgus 10-50 cm. Õisikuvarvad püstised või tõusvad, pikivao_
lised, paljad, hõredaļt või tihedalt kaetud mahasurutud, mõnikord eemalehoiduvate karvadega. Lehed elliptilissüstjad, süstjad kuni lineaalsüstjad,
3-5 (7) rooga, hõredalt või tihedaļį kaetud karvadega, harvemini paljad.
Leheroots renjas, sageli tihedalt karvane. Loheserv terve, harva mõnede
madalate ham,mastega või üsna nõrgalt hambuline. Lehetipp oga,terav.
Tähkõisik tihe, peaaegu ümmargune või lühiruljas, 0,5-7 cm pikk,
õitsemise eel koonusjas. oite kandelehed munajad või elliptilised, enamasti pika teritunud tipuga, kileja äärisega ja rohelise või pruuni keskrooga' mis ei ulatu tipuni, tupe pikkused või pikemad, pa1jad või hõredalt
karvased. Tupple,hed kilejad, 2,5-3,5 mm pikad, selgesti eristatava roheļise või pluuni ripsmelise kes,krooga. Kaks tupptehte kokku kasva,nud,
ainult ünrmargused tipud vabad' teised kaks süstjad, terava tipuga,
alusel ļiitunud. Krooni tipmed rrnunajad või piklikmunajad, pruunikad,
t,5-2,5 mm pil<ad, teritunud. Krooni putk karvadeta. Tolmukaniidid valkjad; tolmukapead kollased. Sigimik kahe pesaga, kumrnaski üks Seemnealge. Kupar munajas või elliptiline, kahe Seemnega. Seemned piklikud
või piklik-elliptilised,2 (3) mm pikad, ühelt küljelt siledad, teiselt soo_
nil ised.

Õitseb maist septemhrini.
Eestis 1evinud kaunis ļaialdaselt, pearmiselt looduslikel kasvukohtadel,
nagu niitudel ja puisniitudel, raiesmikel, loodudel, ka paemurdudes. Harvemini esineb kuļtuuristatud aladel, välja arvatud ristikupõļlud, kus ta
oņ Sage.
ÜIdlevik. Kõikides valdkondades NSV Liidu Euroopa-osas ģa Kau_
kaasias, samuti Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias; I(aug-Idas peaaegu puu_
dub. Kogu Euroopas kuni lraanini. Põhja-Skandįnaavias ja Islandil ula_
tub areaali piir põhjalaiuse 75'4'-,ni. Sisseviiduna Põ,hja-Ameerikas, Austraalias ja Sri Lan,ka saarel.
Majanduslik tähtsus. Kuivatatuļt on loo'masöõdana mõninga tähtsu_
sega. Värskelt põhjustab loomadel kergesti kõhulahtisust. Rahvameditsiinis kasutatakse verejooksu sulgemiseks ja silmahaiguste ravimisel. Varemateļ aegadel tarvitati taime värsket mahļa hingamiselundite haiguste
korral.
Süstlehisele teeļehele on i.seloomulik väliste tunnuste suu,r valieeruvus; selIe tõttu on eristatud mitmeid teisendeid, mil1est Eestis esinevad
jārgmised:
var. įanceoĮata (var. communis Schlechtend., var. auĮgaris Neilr.,
var. tgpica Beck)
- lehed paljad või lidus karvadega; õisikuvarb vaoline,
alumises osas hõredalt, ülemises tihedalt karvane; õisik enne õite puhkemist koonusjas, ,hiljem ruljas, 2-5 cm pikk; õite kandeleįred tupest
pikemad, enamasti rohelise keskrooga; Eestis sage;
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ļehed 1aisüs'tjad kuni elliptilised, karvased,
Yar, glareosa Kern.
pikkade
karvadega, lühirootsulised; õisikuvarvad
siidjate
alusel viltjad,
20-30 cm pikad, tõusvad; õisik enne õite puhkemist koonusjas, iriljem
lühiruljas, kuni 2 crm pikk; õite kandelelre kilejas tipp enamasti roosįe_
pruun; tupplehed tipul roostepruuni laiguga; Ees'tis võrdlemisi sage;
var. Įanuginosa Merl. et Koch (P. dubia L., P. Įanceoįaļa var. dubįa
leherootsud tihedalt kaetud pikkade
Asclr. eį Graebn., P. įanata Host)
hõreda1t kuni tihedalt karvased,
lelred
karvadega,
siidjate violetjate
ülemises nõrgalt vaoline;
Sügava,lt,
3-5 rooga; õisikuvarb aļumises oSaS
õisik enne õite puhkemist lühidalt teritunud, koonusias või nrunajas, kuni
l-l,5 cm pikk; taįm madalam, kuni 15 cm kõrge; esineb Eestis harva;
seni kogutud Vaika saartel ja Pamma'na poolsaareļ Saaremaal.

2. alamperekond PsųlĮium (Juss.) Harms in Engl. et Prantl, Pflan_
zenĪam.4 (3b) :373. 1895. _ Psg!Įiurn Juss. Gen. pl.90. l7B9, pro gen.Varred lehistunud, ļehed vastakud. Selles alamperekonnas on ainult üks
sektsioon.

5'

sektsioon PsgĮĮiunl (Juss.) Barnėoud, Reclr. Level. sįruct. gen.
cļassiĪ. Plantag. et Plumbag. l9. l844. - PsglĮium Juss. Gen. pl. 90.
l7B9, pro gen. _ Uhe- ja mitmeaastased rohttaimed, ka poolpõõsad,
sageli kaetud näär,mekarvadega. oisik lühike ja tihe. Kroon karvadeta.
Krooni putk sageli ristikortsuline. Seemnealgmeid 2.

Liiv-teeleht _ Plantago įndįca t L. Syst. nat. ed. l0. 2:896.
1754 et Sp. Pl. ed. 2. 167. 1762; Pilger i'n Engl. Pflanzenr. H. 102:418.
t937; Grigorj. in Fl. URSS 23:t6l. l95B. _ P. PsgĮĮiutn L. Sp. Pl. l15.
t753. _ P. arenarįa Waļdst. et Kit. Descr. et lcon. Pļ. rar. Hung. l :5l.
lB02; Decne. in DC. Prodr. ļ3 (l) :734. |B52; Led. Fl. Ross. 3 (l):aB6.
P. rannosa (Gil.) Asch. Fl. Prov. Bra,ndenb. 547. 1864;
lB47-1849.
Hayek in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (1): l93. l9l3-l9įB. - Exs.:
K. Eichw. Eesti taimed 4, n" t74. 1939. _ fl,oņopoxultx ngĀniįcxafi.

*7.

(

122. joon.)

o. Kõrgus (5) 10-40

cm. Varred püstised, harvemini tõusvad, harune-

vad, pisut karedad, kaetud lühikeste või pikemate harjasetaoliste karva'
dega, hõredalt näärmekarvadega. Lehed vastakud, kitsaslineaaļsed või
süstjaslineaalsed' l-3 mm laiad, harva laiemad, kaetud ļiht-, mõnikortl
ka näärmekarvadega. Õisik - tähk, tihe, ruljas kuni munajas, 0,5_
1,5 (2) cm pikk. Oisikuraod kinnituvad peateljele mitmekaupa, eriti
tipmised on peaaegu sarikjalt lehiede kaenlas. Oisikuraod l-5 (6) cm
pikad, karvased, samuti nagu taime varredki. Kaks kõige aļu,mist kande'
lehte õįsikus on erineva haabitusega _ ümarmunajad, 3-l0 mm pikad,
kitsa ki1eja äärisega ja pika naaskelja rohtja tipuga; õisiku tipu poolsed
kandeļehed on äraspidimunajad, enamasti ümardunud tipuga ja laia
kileja äärisega. Kõik õiekandelehed väljastpoolt (eriti õisiku kesļ<mises

|
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įndįca (lad. k.)

_

india, Indias kasvav

c

a

b

i'22. joon' Liiv-teeleht (PĮantago indĮca\1: a

la b

-

õįtsevad taimed (orig.), c

_

õis.

osas) enam või vähem ka,rvased. Tupplehti neli, kaks neist āraspidi'
munajad või eiliptilismu'najad, tömbi tipuga, kileja ripsmelise äärisega,
teised kaks kilejad, terava tipuga, süstjad või elliptilissüstjad, tugeva,
sageli ripsmelise keskrooga. Krooni tipmed munajassüstjad või süstjarl,
ligikaudu l,5 nrm pikad, pruunikaSValged. Kupar 1aielliptiline või muna'
jas, 3_3,5 mm pikk. Seemned pik1ik-eliiptilised, tumepruunid, läikivad'
ligikaudu 2,5 mm pikad, ühelt küljelt puhetunud, teiseļt nõgusad.
Õitseb juunist augustini.
Liiv-teeļeht kuu1ub Eestis 1raruļdaste tulnukļiikide huļka. Varem oli
teada aįnult üks leiukoht Haapsalu lähedal raudteeļ. Kaasajal on avas'
tatud uusi leiukohti: 1962. a. (L. Pihlapuu ja A. Remmel) Tallinn-Kopli
raudteejaama platsili ja l964. ja l965. a. (A. Remmel) Tartu lähedal
Tähtveres prahipaigalt.
Üldlevik. Esineb Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas, Krim'mis, kõi'
kides valdkondades Kaukaasias, Lääne-Siberįs Ulem-Toboļi valdkonnas,
Kesk-Aasias Araali-Kaspia valdkonnas jm. I(esk- ja atlantilises Euroopas kuni Prantsusmaani, Vahemeremaades, Balkani poolsaarel ja Väike'
Aasias. Sisseviiduna ka Skandinaaviamaades.

2. perekond järvikas

_

Lįttoreļļa Bergius

Bergius in Vet. Akad. Handl.

29

:

34ļ.

l

1768.

Mitmeaastased ühekojalised rohttaimed. Kõik lehed juurmise kodarikuna. Õied ühesugulised, juurmiste lerhtede kaenlas. Isasõied neljatised,
pikaraolised. Emasõied, arvult 2--8 ( l0) , asetsevad enamasti isasõite
alusel, on taota, 2-4 tuppl'ehega, lühikese krooniga, mille tipmed on
erineva kujuga. Emakaid l, sigimik kahepesaline. Vili _ pähklike.
Perekoncl sisaldab ainult 3 liiki, rnillest Lįttorelļa unifĮora (L.) Asch.
on levinud Euroopas, L, fĮexuosa Raf. Põhja-Ameerikas ja L. austraĮis
Gris. Lõuna-Ameerikas.

Silmjärvikas _ LįttoreĮĮa unifĮoraz (L.) Asch. Fl. Prov. Brandenb. 544. 1864; Hayek in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l) : l94. l9l3l9l8; Pilger in Engl. Pflanzenr, H. 102 :433. 1937; Grigorj. in Fl. URSS
unį'
23: 163. 1958; Flor' in (D.rr. JleuaHrp. o6ll.4: 163. 1965.
- PĮantago
_
2:295.
|77l;
L.
Mant.
LįttoreĮĮa
įacustrįs
L.
Pl.
l15.
1753.
Sp.
flora
Led. Fl. Ross.3 (L):a75. 1847-1849; Decne. in DC. Prodr. l3 (l):737.
t852. _ Exs.: Lippm. et K. Eic'ļrw. Eesti taimed l, n" 20. 1933. _ flpu6pexl.tltĮa oĀHoĮBeTKonan. (|23. joon.)
4. Kõrgus (2) 5_l2 (l5) cm. Risoom lühike, pi'kkade maa-aļuste
võsu,nditega. Lehed juurmised, lineaalsed, mõnikord renjad, |-2 mm
laiad. Kandeļehekesed kilejad, elliptilised, asuvad õierao keskel. Isasõierl
2_-7 (9) cm pika raoga' nende õietupp koosneb neljast 4-6 mm pikast
süstjas-ellipįilisest lehekesest; kroon liitļehine, nelja tipmega, 'rnis on
=F

t.

ī. įįįtoreĮĮa, įįtoreĮļa (lad. k.) _ rannas kasvav; ļįįas
wtįĪļora (lad. k') ._ üheõieline.

z

'
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_

rand

I

b

c

N

a

l23. joon. Silmjärvikas (LittorelĮa unifĮora): a

ä_õis,c_seeme.

_

õitsel,ad taimed (orig.),

tupplehtedest pisut pike,mad; tolmukaid 4, tolmukaniidid kuni 2 cm pikad,

kroonist kaugele välja ulatuvad. Emasõied raota' kinnituvad 2- või
3-kaupa isasõįe rao alusele kandelehe kaenlas,2 (3) tupplehega, mis,on
süstjad, 1igikaudu 3 mm pikad, kandelehtedega Sarnanevad; kroon pisut
įiahehLruleline, putkjas, kuni 4 mm pikk. Emakas pika emakakaelaga, mis
sageli viljale püsima jääb. Sigimįk kahe pesaga' kurnmaski üks seemnepähklike,2-2,5 mm pikk, p.ruun' kühmuline.
alge. Vili
Õiįseb maist juunini.
Eesti fļooras kuuiub silmjärvikas haruļdaste taimeļiikide hulka, mida
.esma.kordseļt on kogutud l93l. a. Senistel andmetel on teada 5,leiukohta
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l24' joon. Silmjärvika (LittoreĮĮa unifĮora) ,leiukohad Eestis

Lääne-Saaremaal, Kihelkonnast kuni Atla külani. (l24. joon.) Esineb
rannalähedastes riimveeloikudes, nn. siļmades, kus ta kevacįeļ ja sügisel
moodustab vees tihedaid murutaoļisi ļaike. Kesksuve] jäävad need loigud,
tihti kuivaks ja taimed peavad kohanema uute tingimustega.
Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud ainult Laadoga-Iimeni ja Ulem_
Dnepri valdkonnas. Kesk- ja atlantilises Euroopas, harvemini läänepool_
setes Vahemeremaades.

olenevalt ,kasvukohast eristatakse veesisest vormi
Ī. įsoėtoįdes
Bolle) _ ja maismaavormi
terreslris
Ī.
Glück. Saaremaa silmjärvikas,

-

osutub veesisese ja maismaavormi vahepealseks
nuste kui ka paljunemise suhtes.

22. SELTS KUUSKHEINALAADSED

_

nii morfoloogiliste tun-

HļPPURIDALESI

Seltsi kuulub A. Grossheimi mõttes üks sugukond
Seltsi tunnused ühtivad sugukonna tunnustega.

!
2U

Koostanud V. Puusepp.

_

HĮppuridaceae-

l.

sugukond kuuskheinalised

-

Į{ippurįdaceae

Link

Mitmeaasįased roomava risoomiga rohtjad soo- või veetaimed. Lehed
jagunemata, terveservalised, männastes. Õied väikesed, roheliSed, enamasti mõlemasugulised, harva ühesugulised, ühekaupa lehtede kaenlas.
Õiekate ļįhtrre, tup jas, redu,tseerunud kitsaks, ebaselgelt kaheosaliseks
ääriseks sigimiku tipus. Tolmukaid üks, kalrepesalise tolmukotiga. Ema_
kaid samuti üks, lühikese kaela ja pika, niitja suudmega. Sigimik alu_
mine, ühepesaline. Vili kuiv, luuviljataoline, õhukese kõva eksokarbiga.
Sugukonda kuulub I perekond.

'

ro

l.

perekond kuuskhein

'o

,l'äo1

-

Hippuris L.r

*ļ:',įu["' ''
'Įįl aj'ņi"''::;:

Mitmeaastased soo_ ja veetaimed. Risoom lü{iline, harunenud. Juured
pikad, vähe harunenud' männasjalt risoomi sõlmekohtadel ja varre aļu_
misei, veeaļusel osal. Vars liiliļine, lįhtne (väga harva harunenud), pal.
jas, lihakas. Lehti männases 3-l2 (l6); alumised veesisesed varrelehed
kilejad, soomusjad, 4-8 mm pikad; ülemised veesisesed lehed süstjad,
kuni B (l2) cm pikad (sõltuvaļt keskkonnast tugevasti muutuvad); veepealsed lehed süstjad, ļineaa1sed või äraspidirrrrunajad. oied väikesed,
umbes l mm pikad, ühekaupa ļehtede kaenlas. Õiekate sigimi,kuga kokku
!<asvanud, ainult tipuosas vaba. Emakas niitja emaka,kaelaga; emakasuue
esineb kogu kaela pikkuses. Vili luuviljataoline, tumepruun või must,
umbes 2 mm pikk, ellipti{ine, ruljas või munajas.
Levinud Euroopas, Aasias, Austraalias, Põhja-Ameerikas, Gröönimaal.
NSV Liidus esineb 4 liįki, Eesti NSV-s 2 ļiiki. Vanemaaegsete kirjandusļike andmete järgi on Eestis kogutud ka koļmat liįļ<i, viimasel ajal aga
ei ole seda 1eiįud.
Perekonna tüüpliik on ĪIippurĮs auĮgari,s L.

LIrKIDE MÄÄRAMISE TABEL
1. Lehti männases (6) B või ro,hkem
l. Harilik kuuskhein _ Hi,ppuris uuĮgaris L.
Lehti männases vä,hem kui 8. Kasvab ainult sooļases vees
2
2. Lehti männases (5) 6 või 7. Veepealsed lehed laiusest umbes 3_4
korda pikemad

Süstlehine kuuskhein _ Hippuris lanceoĮato Retz.
Lehti männases 4 (5)' Veepealsed lehed ļaiusest umbes 2 korda pike_
mad

į

Hippuris

oĮ!S' oura'

arc

-

2.

3. Neljalehine kuuskhein _ Hippuris tetraphgĮįa L' til.
_ hobusesaba ,meenutav (kreekakeelsetest sõnadest hippos _ hobune,
saba). Taįme nimį Dįoskoridesei.
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l.

Hippuris auĮgaris ' L. Sp.PI.4' 1753; Led. Fl.
Harilik kuuskhein
ĪvVied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv2:
1844-1846;
ll9.
Ross.
(2)
:906. 1926; Gorschk. in
Hegi,
Mitt.-Eur.
5
lB52;
Illustr;
Fl.
u. Curl. l.
Fl. URSS 15 : 669. 1949; Jaudz. in Latv. fl. 3 : 358. l95B; N. Sem.-TienSchansk. in o.ri. Mypu. o6n. 4:232. lg59; Sokol. in <Dn. Jlentlnrp. oõ'n'.
3:2|2. 196l.
Limnopeuce uuĮgaris Vaiļļ. in Rupr. Fl. Ingr. 372. 1860.
_ XsocrHLIķ -o6uxHogeuHlrft, BoĀflHafl cocenKa. (l25. joon.)
4. Soo- või veetaim. Risoom pikk; roomav, lüļiļine' Juured pikad,
peenikesed, asetsevad männasjalt varre aļu,mise osa ja risoomi sõlmekohtadel. Vars sirge, paljas, roheline, l0-50 cm (veevormidel kuni
Į50 cnr) kõrge, lüliline, ruljas, õõnes, tipu poolt peenenenud; kasvab
risoomi sõlniekohtadelt. Sõļmevahe varre veepealsel osal l-l,5 Cffi,
veesisesel osal 2-3 cm pikk. Veepealsed lehed (6-) 8-12- (16-) kaupa
männastes, terveservaļised, Įįneaalsed või lineaalsüstjad, ļürhikese terava
tipuga, vaevaļt märgatava rooga' l-2 (3) cm pikad, l-_3 mm laiad.
Veesisesed įilemised lehed 2_.B cm pikad, |,5-2 mm laiad, tömbi tipuga;

alumised veesisesed lehed pruunikad, väikesed, l<ilejad, soomusjad, 3_
5-kaupa männases. Õied veepealsete lehtede kaenlas, rohekad, umbes
.2 mm pikad. oiekate redutseerunud ebaselgeks ääriseks sigimiku ülemisel
serval. Uksainus tolmukas kahe kollakasrorhelise või lillaka tolmukotiga.
Konnektiiv ulatub veidi üle tolmukottide. Sigimik piklikrnunajas. Emaka'kael lülrike. Enrakasuue niitjas, tolmukasi 2 korda pikem. Vili pruun,
Jäiketu, 2 mm pilrk, l,5 mm lai, tolmuka ja emakaltaela jäänustega.
Oitseb juulis, viljad valmivad augustis.
Soodes, kraavides, järvedes, aeglaseĮt voolavates ojades ja jõgedes,
vesistel luhtadel. Kasvab madalas vees, ka riimvees .ning üleujutatud ja
,kuivaks jäänud kohtadel. Sage kogu territooriumil.

Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas (ka arktilises vöötmes),
Ķaug-Idas' Kesį<-Aasįas. Skandįnaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias, Iraanis, Mongoolias, Põlija-Hiinas,
Jaapanis, Põhja-Ameerikas, Gröönimaal, Austraalias.
Majanduslik tähtsus. Veealuseid lehįi söövad kalad. Hea söödataim
põhjapõtradele kogu vegetatsiooniperioodi väļtel.
Varieerub olenevalt kasvu,kohatingimustest. Eestis esinevad peaie tüü_
pilise vormi (Ī. uulgaris) sageli veel järgmised votmid:
Ī. terrestrįs Schwarz _ maismaavorm; sõlmevahed lühikesed; lehed
lineaalsed, enamasti kunt 2 cm pihad, 1,5 mm laiad, tumerohelised, 6-

t2-kaupa männastes;
Ī. fĮuuiatiĮis ('rViggers) Hoffm.
- taim üleni veesisene; vars 2-4
korda pirkem kui tüüpilisel vormil, lõtv; lehed valrre üļemises osas enamasti l2-16-kaupa männastes, samuti pikemad (kuni B cm), tömbi
otsaga, läbipaistvad; õisi ei moodusta;

I
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ouĮgaris (lad. k.)

_

tavaliną harilik;

I
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l25' joon. Harilik kuuskhein
(orig'), Ö
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l27. joon. Süstlehise kuuskheina (Hīppuris ĮanceoĮata) leiukolrad Eestis.

Üldlevįk. NSV Liidus tundravööndi merede rannikul ja neisse voolavate jõgede Suudmetes. Tsirkumpolaarne.

3. Neljalehine kuuskhein _ Hippuris tetrapltgĮļal L. fil. Su,ppl. Bl.
lTBl; N. Sem.-Tien-Schans'k. in <D.n. Myprnr. o6n.4:284. 1959; Gorschk.
in Fl. URSS 15:670. 1949, p.p.- H. marįtima Heilen., p.p.- Led. Fl.
Ross.2:l20. |844-1846. _ H' uuĮgaris L. c. marįtįma uįttįn. -_ Klinge,
[ll. Est-, Liv- u. Curl. 543. lBB2. _ H. auĮgaris Ī. Įetraslltgįļa L. fil. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. 5 (2) :907. l926. -_ XnoctutaK Ī{eTblpexlįicT-

nr;ri. (126. joon., a ja b.)
4' Soolase vee taim, (7) ll-17 (22) cm kõrge. Risoom ja juured
samaSuguSed nagu eeļmistel liikidel. Vars sirge, roheline või liilakas,
sõlmevahed 0,B_2 cĪn piĮ<ad (kõige pikemad varre keskmises osas).
Veesisesed lehed 3- või 4-kaupa männastes, kilejad, pruunikasrohelised,
3-5 mm pikad, umbes 3 mm laiad, munajad, tb.nrbiiipulised, ülespoole
suunatud, peaaegu varre ligi hoiduvad. Veepealsed tehįd 4_ (5-) kaupa
männases, viltu ülespooļe suunatud, äraspidimunajad või piklik-äraspiāi_
munajad,7_l0 (l2) mm pikad ja (3) 4-5 mm laiad, ümaidunud tipuga.
oied veepealsete ļehtede kaenlas, istuvad, umbes l mm pikad, punakās_
violetscd, hõreda õįsikuna. oiekate vaevaļt märgatavana sig;miku ūlemisel
serval. Toļmukas väga lühikese, jämeda naaskelja niidiģa. Tolmukotid
I letraphgĮĮa (lad. k.) _ neljalehine.
l7r
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I

koļļased või violetjad, lamedatipuĮised. Ema,kas tolmuka pikkune' Vili
Īnunajas, l,7 mm pikk, l,5 mm ļäbirmõõdus, pruun, tuhm, peenemügara_
lise pinnaga.
oįtseb juu'lis, viljad valmivad augustis'
Kasvab soo1ases veeS. Va,nemaaegsete kirjanduslike andmete järgi
(Klinge) on ]iiki leitud meie territooriumil. Ka on mainitud Talļinna
juureū teisendi H' auĮgaris var. marįtįma HeļIen. leide (Lehmann, Ruprechį, Russow),,nrille aļla Heļlenius on teatavasti ļiitnud nii H. įanceolata
kui ka H. tetraphgĮta. F'i ole selge, kumm,a liigiga on antud juhtudel tegemist.

Üldlevik. NSV Liidus Euro,opa_osa arktiļises ja põhjavöötmes, arkti_
lises ja Ida-Siberis, Kaug-Idas. Skandinaaviamaades, Gröönimaal, PõhjaAmeerikas.

23. SELTS VESITÄHELAADSED

_

CALLITRĮCHALES1

Vees või niiskeļ mullal kasvavad õrnad vastakute terveservaliste lehtedega taimed. Õied väikesed, ühesugulised, üksįkuļt kuni mitmekaupa
leheūaenaldes. oiekate puudub, õied varustatud kahe pikliku või kõver_
rlunud hüaliinse kandelehekesega. Isasõitel üks toļmukas pika tolmuka_
4-pesaĮise toļmukotiga. Emasõiteļ üks emakas kahe pikema või
niidiga ja
-suudmega
ja 2 viljalehte, mis moodustavad 4-pesalise sigimiku.
lüheūa
valmides neĮjaks pähkiikeseks. Seeme varustatud hüa_
1aguneb
Vili lapik,
liinse palistusega, vahel aga see peaaegu puudub.
Selįsis on üks sugukond * Caį.ļįtrįchaceae Link.

1. sugukond vesitähelised

-

Ca\lįtrįchaceae Link!

Sugukonnas ainult üks enam_vähem kogu maakeraļ levinud per'ekond,
mille kirjeldus iseloomustab ka sugukonda.
Suguūonna asend süsteemis on seni oļnud ebaselge. Uhed autorid
on paigutanud teda ühte ritta seltsiga GeranįaĮes või ka Euphorbiales,
teised āg, p.uurd ,teda redutseerunuks liitlehise õiekattega rühmadest'
uuemad biokeemilised uurimused (R. Hegnauer, 1966, J. H. Wieffering,
l96ti), miļ.le kohaseļt Caįįįtriche |iigid sisaļdavad iridoidseid ühendeid
aukuūiini ja kataĮpoo1i, lubavad sugukonna paigutada se1tsi TubįfĮorae
vahetusse ļähedusse. Samal seisuļ<ohal oįi varasematest autoritest ka
Jörgensen (l923, l925). Toetudes Schürhoffi (l926) seisukohtadele, pai'
gutān A. Tahtadžjan sugukonna Caįįįtrįchaceae seltsi Įcmiales. Sugu_
Įondacļele Labįatae (Laāiaceae) ja Boragįnaceae.ļähentlab vesitähelisi
lihtsa integumendi ja tapetkihi olemasolu, arhespoori areng ja vilja ehitus. Näärmekarvade esinemise poolest on ta peale Labįatae (Lanliaceaē)
lähedane ka V erbenaceae sugukonnale.

ļ
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Koostanud L. Laasįmer

l.

pere'kond vesitäht

L. Sp. Pl. 969.

CaĮĮįtrįchel L.
1753.

Peaaegu kosmopo,liitne, 30-40 liilki sisa,ļdav perekond, miS jaota_
takse ka,heks sektsiooniks. Õrnad veesisesed, ujulehtedega varustatud või
ka maismaavormidena esinevad ühe- või mitmeaastased taimed. Varred
peenikesed. nii,tjad, ruljad või iapikud, enamasti mõne sentimeetri kuni
poole meetri pikkused, enamasti vähe harun'evad, paljad, va,hel nooremad
oksad ja varte ülemised osad varustatud lima eritavate soomusjate näärmekarvadega. Lehed väga erineva kujuga, vastakud, abįlehtedeta. Uju_
lehed, mis moodustavad veepinnal ujuva roseti, enamasti mõlajad' äras_
pidimunajad kuni elliptilised, veesisesed pikiikud kuni kitsaslįneaa1sed.
Ujulehed enamasti 3-roolised, veealused ļehed enamasti l-roolįsed, tipul
pügaldunud või sisselõikega. Sektsioonis Pseudocaįįįtrįche on lehed alatį
l-roolised. Vastavaįt olutingilmustele või nende muutustele võib vesitähtedel ļehe kuju muutuda. Vee'a1used taimed on enamaSti ainult 1ineaa'ļsete
lehtedega (välja arvatud C. stagnalis), kuivaļe jäädes aga moodustavarl
äras,pidimu'najaid, eļ1iptilisi või mõlaijaid įelhti. Lehe kuju varieerumise
tagajärjel võib sektsioonis Caļlįtrįche esineda eri liikidel väliselt sarnaseid vorme; seĮle tõttu ei kõlba vegetatiivsed taimeosad ja steriilsed tai_
med liigi määramiseks. Õied on äärm,iselt lihtsustunud, õiekatteta, kahe
kotja kõverdunud hüaliinse kandelehekesega' ü,hesugulised, üheainsa tol_
muka või emakaga' asuvad üksikuļt, harva paariikau,pa ļehekaena,ldes.
Tolmukad pika niidi ja neerja tolmukotiga; tolmukaniidid pikencvad
(tavaliselt sektsioonis Callitriche) pärast tolmukoti tühjenemist märga_
favalt. Tolmuterad el,liptilised või kerajad. Tolmlemine toimub enamasti
õhus, kuid ka vee aļl. Sigimik koosneb kahest vilja,lehest, on sünkarpne,
hiljem s'ekundaarse va'heseina vara'l neljaks üheseemneļisoks pesaks jagu.
nev. E'makasuudmeid kaks, pikad, niitjad, püsivad valminud vlljaī voi
varisevad varakult. Sigimik vahel istuv, enamasti aga lülri,keseJ (kuni
0,5 m,m) jalakesel, mis mõnikord võib olila märgatavalipikem. Viljad väikesed' neljahõ,ļmalised, kahe viljaJehe vaheline sein moodustab enamasti
sügavama vao (mõnikord areneb ainult 2 seemet); valminud viljad 1agunevad neljaks piklikuks või pisut kõverdunud seemneks, miļlel on seJjai
laiem või kitsam hüaĮiinne tiib. Mõneļ 1iigi1 tiib (kant, andur) puudub
või on märgatav ainult Seemne įįlemises osas. Seemne hüaļiinne tiib paistab lähi õhukese, ü'hest raį<ukihist koosneva viljaseina, rnistõttu viļi näib
tiivulisena või'pa1,istatuna. Seemned on kolļased, pruunid või kuni pea_
aegu mustad 1ihaka endospermiga pähklikesed.
Nõukogude Liidus esine,b umbes 12 liiki, neist Eesti NSV_s 4 liiki.
Vesitäheliste perekonna liigid on õistaimede hulgas ühed raskemini
määratavad' Vegetatiivsete tunnuste, eriti 1ehtede kuju suur varieeruvus, mille tagajärjel eri ļiikideļ esineb sarnaseid vorme' nõuab nende
uurimist peamiseĮt värske materjali varal ja kasvatamįst kultuuris. Liike
juus.

Sõnast

lrillos (kr. k.)

-

kaunidus, iĮu, j'a trĮx (kf,

k., gen.

trĮchös)

karv,
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saab kindlalt įdentifitseerida ainuļt viljadega eksemplaride, tolmuterade
kuju, varre .näänmete ehituse ja kromosoomide arvu järgi, Määramisel
on vaja teha vilja ristlõige ja seemne tiiva kuju kindlakstegemiseks ette_
vaatlikuļt eemaļdada õhuke viljakest. Herbaarmaterjali tuleb eelnevalt
keevas vees leotada. MääramiseĮ (eriti varre näärmete vaatlemisel) on
vajalik tugeva suurendusega binokulaar (suurendus kuni l00X). Andmecļ
liikide diagnoosides vanemaaegsetes iloorades ja määrajates võivad sageli
eksiteele viia. Vormide suure korduvuse tõttu eri ļiikidel on vormide
kirjeldused ja nimetused enamasti tähtsuseta.

LIlKIDE MÄÄRAMISE TABEL
Veealused, enamasti rohirohelised taimed. Lehed lineaalsed, S20 mm pikad, üherooļised ja ühekuju{ised. Vili suur, kuni 2 mm läbimõõdus, hõlmade va'hel sügav vagu. Nii seeme kui ka vili laiatiiva-

l.

line (sektsioon PseudocaĮlitriche)

l'

Caįļįtrįche hermaphrodįtįca Jusl..
Veealused, ujulehtedega või niiskel pinnasel kasvavad taimed, kas
ļineaaļsete ja äraspidimunajate (mõlajate jne.) või ainult äraspidimunajate ja enamasti kolmerooļiste lehtedega. Vili tiivutu või and_
ruga, seeme tĮivaga (andruga) võį ilma (sektsioon CalĮitriche) 2
2. Kodariku- (roseti-) lehed ümarad, ka veealused lehed 'mõlajad, talbjad või elliptilised (mitte kunagi lineaalsed). Viljad kuni 2 mm läbi_
mõõdus; seemnetel seJjal ühtlase laiusega hüaļiinne palistus (tiib)
2. Tiik-vesitäht _ Caļįįįriche stagnalls Scop.
Lehed mitmekujulised. Viljad tiivutud, seemned tiivutud või ainuļt
3
ülaosas andruga
pikkus
(l
Suurem
laius,
emakamm)
kui
3. Taimed väikesed, viljade
suudmed varakult varisevad, see{ne munajas, aluse poole ahenev,
tumepruun kuni mustjas, ainult üļaosas kitsa tiivaga
3. Soo_vesįtäht _ Caļļįtriche paĮustrįs L. emend. Schotsm'
Taimed suuremad: viljad niisama pikad kui laiad (või pikkusest
laiemad), nürikandilised, l-l,5 mm läbimõõdus, emakasuudmed
püsivad; Seeme lrelepruun, alumises osas niisama lai ,kui ülal, tiiva ta või a inuĮt 1ipuosai,f
'l::'äįl'Yu, o,ru, ic he co p ho c ar p a Sendtn.

l.

Sügis-vesitäht

-

sektsioon PseudocaįįĪ.trįche Hegelm. Monogr. Gatt. Call. 54. l864;
Pax in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 3 (5) : 123. 1896. - Veesisesed
õhulõhedeta ja ujuva leherosetita taimed. Õie alusel ei oļe kandelehekesi.
\1ilja poolmed teineteisest eraįdatud sügava sisselõikega (kitsamal külj"l sügavalt hõlmised), seemned ja vili tiivulised või tönrbikandiļised.
Sektsioonis 2 liiki, neist C. truncata Guss. esineb ainuļt atlantilises ja
Lõuna-Euroopas, kuid on haruļdane' Nõukogude Liidus ja Eesti NSV-s
I tiik.
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128. joon. Sügis-vesitāht (CaĮĮitrĮche hermaphroditĮcaJ: a _
į'ajm,b _ lehepaarid, c _ vili küljelt, d -vilja ristlõige
(leoüatud herbaarmaterjali järgi), e _ seeme. orig.

Sügis_vesitäht _ CaĮįįtrįche hermaphrodįtįca1 Jusļ. Cent" pĮant_
1755; Britt. et Brown, Iļlustr. trl. Northw. U.S. a. Adj. Can.49l.
1952; Schotsm. in Ber. Bayer. Bot. Ges. 32 : 128. l9S8; Laasimer in Eesti
tai,m. määr.5l2. 1966.
paĮustris ft. bifida L. Sp. Pl. 969. 1753.
- C.ed.2.2.
C. autumnaĮįs L. Fl. Suec.
1755. (non Kütz.); Wied. et WebBeschr. phan. Gew. Esth-, I-įv- u. Curl. 2. lB52; Koch, Syno,ps. F,l. Germet Helv. ed.3. t:212. 1857; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (l):194. 1925;
I(recz. in Fl. URSS 14 :502. 1949.
C. uįrens Goįdb. in Mėm. Soc. Imp_
- Linnaea
Nat. Moscou 5: 1l9. l8l7; Kütz. in
7: lB5. lB32.
- Eo.norgnrc
o6oeno,ruü, 6. oceguuü. (l28. joon.)
4' Rohiroheļised, mõnikord metaļs'e läi,kega veealused taimed. Kui_
vades muutuvad tumeda,ks. varred 10-40 (50) cm pikad, niitjad, kollakad, .harunenud, näärmerkarvadeta. Lehed vastakud, Įehepaarid üksteisesį
5-20 mm pik'kuste sõlmevahedega eraļdatud. Lehed läĒipaistvad' rohi-,
mõnikord kollakasrohelis,ed, iineaalsüstjad, 5-l5 nrm pikad ja l-2 rnm:
laiad, aĮuse poole laienevad, tipul pügaldunud, kahe hambakesega, alati
üherooļised, istuvad.'Ei moodusta kunagi ujuvaid įeherosette. oied ühe_
sugulised, üksikuļt noorte lehtede kaenlas; tavaļiselt järgneb mitmele
emasõitega lelrepaari,le ü'ksainus isasõitega 1el-repaar. Õied kandelehe_

l.
l:3ļ.
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l29. joon. Sügis-vesitähe (CaĮĮitriche hermaphroditica) leiukohad Eestis.

į

Nįmest Hermaphr,oditos (kreeka mütoloogia's Hermese ja Aplrrodite poeg) ; kaksik_

e. mõlemasuguline.
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kesteta. Isasõitel 'üks 1ühįkese toimukaniidiga tolmurkas; emasõtteļ kaį<s
pikka alJapoole kõverdunud emakasuuet, mis valminud viljal on enamasti
varisenud. Vili küljelt peaaegu ümnrargun'e, helekolįakas või _pruunikas,
kuni 2 (3) mm läbimõõdus, sügavate sisselõigete tõttu 4 hõlmaks jagunev, Serval suh,teliselt įaia heleda tiivaga. Seeme kõverdunucį, ümarduūd
otstega, 'ļ<umeraļ (se'lgmisei) küljel heledam tiib. Enamasti viljub rikkalikuļt. Varieerub suļhteliselt vähe, enamasti varre ja ļehtedį pikkuse
poolest.

Õitseb ja viiju,b juunist septembrini.
Esineb paiguti, peanriselt Ida-Eestis, aga ka Pärnu ümbruses. Leicįe
Lääne-Eestist ega saartelt ei ole seni regištreeritud. Kasvab seisvas või
aeglaselt vooļavas vees' ,p,eamiselt jõgede kaldavees ja kooldudes, ,harvemini tiikides ja l,ompides; mõnikord ka riimvees; eeliitab euti-oofset kesk_
konda. (129. joon.)
Ūldlevik. Hultėni (t956) järgi boreaaĮ-tsi.kurnpoļaarne ļiik. Nõu,ko_
gude Liidus kõikjal pea{e Krimmi. Uldiselt ulatuū areaaļ Vahemereni,
kuid į-õenäolisolt puudub lii,k kõrgemal mäesti,kes (SDV ja SFV lõunaosas
ning Šveitsis). Lääne Suunas esineb Islandini. Soomes
la Skandinaavias
hajusalt kõirkjaĮ, kuigi mitte sage. Schotsmani andmeiļ (šchotsman,
l95B)
o1i ļiįk möödunud sajandil Hollandis väga tavaline, kāeso1eva1
sajandil
aga on muutunud haruldasema,ks.

2. sektsioon CaĮĮįtrįche.
HegeĮm. Mon,ogr. Gatt. Ca11.
- Eucaįį.įtriche
54. l864; Pax in Engl. et pranil,
pflanzenf. a (sf: D2. 1896.
- veesisesed
või ujuva leherosetiga ja õhuļõhedega tailmed. Õie aļusel kaks
,ļ<õverdunud.kotjat kandeleherkest. Virja poolmed teineteisega kokiku kasvanud
(väiksema välja1õikega kui seļ<tsioonis PseucļocaĮįttītcney'
SerV kitsama

andruga või įļma seļleta. Sektsiooni kuuļub 30-40 liiįi: NSV Liidus
seni konstateeritud tosina liigi ümber' neist Eestis 3 liiki.
Sektsiooni kuul'uvate 1iįkide nomen,klatuuris on vaļitsenud Suur
Sega_
dus, mida on põIrjustanud diagnooside eba,konkreetsus liirkide Suure
vormiriļ<kuse tõįtu; see kajastub ka lrerbaarma.terjali määrangutes,
alates
kõige vanematest kogudest (kaasa arvatud Linnė; vrd.
Samuelsson, l925;
Schotsman, l954 ja l958). Seļle įõįįu ei ole igakord võimalik
vallcmaaegsete autorite vastava 1iigi ma:htu määtata,lärelikult
tu,leb ka nende
levikuandmetesse suhtuda,reservatsiooniga. Pealegi
ei võimalda viljadeta
tairned Įiigi määramist (vt. ļiikide määūrnise nõietest perekonna
t i.1"t_
duse Įõpus).

2. Tiik-vesitäht _ Calįįtriche stagrtallsl Scop. Fļ. Carn. ed. 2.2:25|.
in Veröff. Geob. Inst. Rübel 3 : 606. 1925; Enari et al.

1772; Samuelss.

in Kodumaa taim. 327.

1943; Krecz' in Fļ. URSS 14:50l. l949; Sohotsm.
in Acta Bot. Neerl. 3:366..1954; Pēt. in Latv. fl' 3:246.lg57;
Schotsm, in
.Warb.
Ber. Bayer. Bot. Ges. 82: l3l. l95B; Claph. in Claph., Tut.

et

ļ stagnum (lad.

k.)

leega veekogus kasvav.

H.

(seisva veega) veekogu, järr.' tiik; sĮagnaĮis __ seįsva
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Brit. Isl. ed. 3. 6l9. l95B; Lawalrėe, Fl. gėnėr. Belg. 4 (3) : 340. l964;
C. paĮustris a. mįnįma L.
Laasimer in Eesti taim. määr. 5ll. 1966.
(l30' joon')
Sp. Pl.969' 1753, non Hoppe.
- EonorHI.lK lĪpyĀoBoft.
o, 4. Vees või niiskeļ maapinnal kasvavad taimed, mille pikkus
vastavalt kasvukohale on 5-15 cm (maismaavormid) ja 15-50 cm (vee-

vormid). Varred rikkalikult harunenud, peenruljad (ca 0,8 mm läbimõõ-

(l0-) rakulised
näärme- (soomus-) karvad. Varreļehed vastakud, alumised elliptilised või
mõlajad, rosetilehed (neid on 6-8) 1aielliptilised või peaaegu ümarad,
tipul ainult pisut pügaldunud, laba alusel võrdlemisi järsult ahenenud,
mõlemal pinnal näärmekarvadega, l2-l5 mm pikad ja kuni B mm Įaiad.
Lehed (alumised varrelehed kaasa arvatud) ei oļe kunagi lineaalsed.
Rosetilelred 3-5-roolised. Emas- ja isasõied üksikuļt või koos lehekaenlais
(viimasel juhul õied näilikuļt rnõlemasugulised), kuid nii ühtedel kui
{eistel eraļdi kaks pisut kõverdunud kandelohekest. To1mlemine toimub
õhus, viljad va.ļmivad vees. Isasõitel üks suhteliselt pika (2 mm) tolmuka_
niidiga ja kollase neerja tolmukotiga tolmukas. Tolmuterad peaaegu
ümmargused, koļlased. Emasõis lühikese jalakesega, kahe kõverdunud'

<lus), sõlmede koļialt juurduvad. Noortel varreharudel B_

uD

d

C

a

b
l30. joon. Tiik-vesitäht (CaĮĮitriche stagnaĮis): a _ taim'
Ö _ rosetileht, c
d. _ vi|!a ristlõige
- vili küljeĮt'
jätgi)
(leotatud herbaarmaterjali
e _ seeme. orig.

'
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l3l.

joon. Tiik-vesitähe (CaĮĮitriche stagnaĮis) ļeiukohad Eestis.

Viljad helepruunid, andurja
peaaegu
pesade
ūmmargused või oma
kandiga
välisserval, külgvaates
pikkusest laiemad (ligikaudu 2 mm laiused). Vilja poolmed teineteisest
suhteliseļt suurte vagudega eraldatud. Seemned helepruunid, oakujulised,
l_<uni l,75 mm pikad ja 0,75 mm laiad, kumeral küljel (seljal) suhteliselt
lai hele tiįb.
Oitseb ja vi,ljub maist augustini.
Kasvab tiikides, kraavides, jõekallastel, aga ka riimvees. Põhjani
külmuvates madalates veekogudes hävib, kuid vooļavas vees talvitub
hästi. Sagedam liivapõhjaga veekogudes. Eestis suhteļiselt hafva, enanrasti mandriosas. (131. joon.)
C. stagnaĮis varieerub tugevasti taime pikkuse ja lehtede tiheduse poolest. Maismaavormid on enamasti lühemate sõlmevahedega, lü,hema varrega, ümmargusemate lehtedega ja sageli ka rikkalįkumalt viljuvad. Veevornrid on pikemad, rombjate ,kuni piklik-elliptiliste lehtedega, lineaalseid lehįi aga ei ole neil kunagi täheļdatud.
Üldlevik. Hajusalt kogu NSV Liidu territooriumil, välja arvatud Volga
ja Doni alamjoolksu aļad. Hultėni järgi (l950) kuulub subatlantilisse ele_
menti, mille ļevikutsenter on atlantilises ja Kesk_Euroopas. Vahemere_
maades esineb Põhja-Aafrikani, kõ ge kaugemale põhja on levinud Norrąs
(üle polaarjoone), idas ulatub areaal kitsama lõiguna Väike-Aasiast ja
Kaukaasiast Himaalajani ja Hiina keskosani. Liiki on leitud aga ka Abessiinla mägismaalt Etioopias, Ida-Kongost ja Madagaskarilt.
umbes 2 rnm pikkuse püsiva ema,kasuudmega.

įtrī

3.

CalĮįtricĮte pa'Įusįrįs 1 L. Sp. Pl. 969. 1753, emend.
Soo-vesitäht
Schotsm. in Acta Bot. Neerl. 3 (3) :367. 1954; Rothm. Exkursionsfl. Krit.
Ergänzungsb. 2ll. l963; Lawaļrėe' Fl. gėnėr. Belg. 4 (3) :337. l964;
Laasimer in Eesti taim. määr. 5l0. l966.
- C. aerna L. Fļ. Suec. ed. 2. 2.
1754; Sp. Pl. ed. 2. 6. 1763, emend. Lönnr., obs. crit. plant. suec. l9. lB54;
Samueļss. in Veröff. Geobot. Inst. Rübeļ 3 : 61B. l925; Enari et al. in
Kodumaa taim. 327. 1943; Krecz. in r^1. URSS 14:496. 1949; Cla,ph. in
Claph., Tut. et Warb., Fį. Brit. Isļ. ed. 3. 620. l95B.
- C. androgųna Jus|.,
E'o;ņorgt.lx õo.norHlifi' 6. seceHHllfr' (l32. joon.)
Cent, plant. l :3l. |755.
O. ornad' vähe harunenull taimed, väįksemad kui teised meiļ esinevad
vesitähed. Varred peened, kuni 25 cln pikad, kuni 0,75 mm ļäbimõõdus,
paljad või hõredalt kaetud ketasjate soomuskarvadega, mis koosnevad
I2-15,radiaaļsest ra,kust. Varrelehed'
lineaalsed, pägaldunud tipuga, kuni
3 cm pikad ja ainuli I mm laiad (veevorm del), rosetilehed (neid on ligiI<audu l0) mõlajad, 3-roolised, sujuvalt
rootsuks ahenevad, keskmiselt I cm
pikkused ja 4-5 mm ļaiused. Maiso
maavormidel lehed lühemad, lineaalsed
tr või kitsas-elliptilised, ka taimed ise
lühemad. Isas- ja emasõ s tavaliselt
ühe ja sama lehe kaenias, kumbki kahe
sirge kandelehekesega, mis hiljem varib
sevad.' Isasõite toļmulras üsna sageli
rudimentaarne või puudub, eriti mais_
maavormidel; taimed seetõttu sageli
apogaamsed. Emasõied kahe s'rge ja
püstise, kuni l,5 min pika niitja emakasuudmega, mis viljumisajaks varised
vad. Viljad väikesed' umbes l mm

ffi
ĮJ

pikkused

a
a

c

ja A,7 mm

laiused,

l32. joon. Soo'vesitäht (CaĮlitrīclrc
palustris): a
laim, b _* viļi kiiļ- ristlõige (leoįaįLld
jelt, c
vilja
heibaarmaterjali järgi), d
seem.e,
ļineaalsed või elliptilised
e - varre näärtnekarr,.- orig.
ļ paĮustrĮs (lad. k.) soine, sõo-; soos kasvāv
268

tume-

l<uni mustjaspruunid.' Seemned alusel,
l< tsamad, ainuļt nende ülemises osas
kitsas tiivake.
Õitseb juunist augustini.
Taim varieerub pikkuselt ja ļehtede
kujult' olenevalt vee sügavusest. Et ta'
tavalįselt eį kasva sügavamas vees, Siis,
on ta pikkus ainult erandjuhtudel üle
20-25 cm; enamastį on tegemist väikeste õrnade taimedega, eriti maismaa-,
vormide puhul, millena taim enamasti
esinebki. Neil on ka märļ<sa lühemad.
lehed.

I

0

I

'L;

s\

o

į

,ļa

a

a\

ļ
ļ

a

LJ
a

/
a

{

a

I

a

I
I

I

I

I

ļ

o

)

I

0

rļ

Ā

aļ

----'(

a

I

I

../,

o

a

0\

o

o

l33. joon. Soo_vesitähe (CaĮĮĮtrĮche paĮustris) leiukohad Eestis.

Kasvab madaiais seisva veega lo,mpides, mis sageli suvel ära kuivavad, niisketel mudastel metsateedel jm. Vooiavat vett ei kannata. Eestis
kogu territooriumil ko,hati. (133. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus kõikjal kohati, ļõunas Kaukaasiani, idas ldaSiberi ja Kaug-Idani. Boreaal-tsirkumpo1aarne 1iik, tavalisem Ķesk- ja
Ida-Euroopas; Skandinaaviamaades, Gröönimaal, Islandil ulatub üie
põhjalaiuse 70o. on levinud ka ltaalia Alpides, uļatudes üle 2500 m kõr_
guse. Aasias piirdub ļevi,k ar,ļņtilise ja palrasvöötmega. Põhja-Ameerikas
esineb eriti parasvöötmes.
4' Harilik vesitäht _ Caļįįtrįche cophocarpal Sendtn. Veg.-verhältn.
Südbayerns.773. lB54; Schotsm. in Ber. Bayer. Bot. Ges. 32: l30. l95B;
Lawalrėe, Fl. gėnėr. Belg. 4 (3) : 336. l964; Laasimer in Eesti taim. māär.
5ll. l966. - C. polųmorpha Lönnr. obs. crit. plan.t. Suec. t9. lB54;
Samuelss. in Veröff. Geobot. Inst. Rübel 3 : 617. 1925; Glücrk in Pascher,
Süssw.-Fļ. Mitįeleur. t5:2B7-2B8. l936; Enari et al. in Kodumaa įaim.
327. 1943; Krecz. in Fl. URSS t4:498. 1949; Claph. in Claph., Tut. et
Wa|b.' Fl. Brit. Isl. ed.3.620' t95B.
H3MeHĪ{Į,IBbIH' (l34.joon.)
- Eo.n,ornllķ
o, 4..veesisesed kahvaturohelised
taimed kuni 30 cm pikkuste vartega; mudal kasvavad vormid on märksa väiksemad (5-l0 cm pi'kad).
Nooremad varreosad kaetud näärmekarvadega, mis koosnevad 8-l0 (l2)

ļ

kophos (kr. k.)

-

tõmp, nüri (vaimses mõttes)

;

karpos (kr. k')

,-

vili,

_viĮjaline.
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l34. joon. Hariļik vesitäht

d

ļCaĮĮĮtriche

a _ Īai:.r,, b _'viļi kül'
jelt' c _ vilja ristlõige (leotatud herbaarmaterja,li järgi), d _ seeme. orig'
cophocarpa):

radiaalseļt asetsevast rakust. Vees kasvavate taimede varre tipul rosett
kümnest eĮ1iptilisest, äraspidimunajaSt kuni mõlajast 3 rooga ļehest;
alumised lehed lineaalsed, tipul pügaldunud, B-l2 mm pikad ja 0'5_
l mm laiad. Vahepealsed lehed võivad olla süstjad või kitsasmõlajad üler:inekutega lineaālsele kujule. Maismaa- (muda-) vormidel võivad kõik
lehed olla ļineaaļsed kuni süstjad. oięd üksikuļt ļehekaenaldes, ka'he
kõverclunud püsiva kandelehekesega (mis on suuremad kui C. paĮustris'e|)'
Toļmukad pikrd, toļmuterad kerajad või lü,hi-elliptilised. Emakad kahe
4_8 mm pi,kkuse, aļusel püstise, tipul kõverdunud niitja emakasuudmega,
mis jäävad viljumisel püsima. Vili peaaegu laiem kui pikk, l,0-l,5 mm
läbimõõdus, lateraaļsed vaod sügavamad kui eelmisel liigil; seemned
helepruunid' peaaegu tiivata või ainuļt tipul andruga (l34. joon., d).
Õitseb ja viljub maist sügiseni.
El taim pikkuselt ja lehtede kujult tugevasti varieerub, on steriilseid
veesiseseid vorme raske identifitseerida. C. cophocarpa esineb üĮdiselt
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l35. joon. Harįliku vesitähe (CaĮĮītriche cophocarpa)

areaal.

rohkem veesiseste vormidena. Väga lähedane ,eelmisele liigile, rnillest
lcda kõige kindļamini saab eristada ümaramate ja heļedamate, püsivate
emakasuudļmetega viljade ja alt ahenemata seemnete poolest.
Taim kasvab seisvas või nõrgalt vo,olavas vees, eeĮistades eutroofset
või pisut aluselist keskkonda. Eestis kõige levinum vesitähe'iiik ü1e kogu
territooriumi.
Ülrllevik. Euraasia parasvöötme kontinentaalse kallakuga liik, mis
Nõukogude Liidus on levinud lda-Siberini ja Kau'kaasiast lõunas kuni
Karjalani põhjas. Norras, Taanis, L]una- ja Kesk-Iiootsis' samuti Soomes laialdaselt levinud. Briti saartel, Ho1ļandis, Baieris Müncheni üm'o'
ruses jm. I(õige iõunapoolsemad leiukohad Jugoslaavias. IsĮandil puudub.
(

135. joon.)

G. Viibergi raamatus <Eesti taimestik koolidele> (l925, ,lk. l56) on märgitud haakjas vesitäht _ C. hamLLįata KįjĮz. Selle liigi esinemist' Eestis senį kasutada olnud materjali alusel (TRÜ' ENSV ĪA ZBl, Riikliku Loodusmuuseumi ja G. Vilbaste isikļįk her_
baarium) ei o,lnud võimalik konstaįeerida. C' hamuĮata on Euroopas läänepoolse
Įevikuga amIiatlantilis-boreaalne liik, mis esįneb ka Põhja-Soomes. Tema esineĪnirie
Eestis, eriti lääneosas, on võimalik. Taim on üherooliste Įineaaļsete lehtedega, mis on
tipul pisut laienenud, sügavama vä.ljalõikega ja kahe hambaga ning mõlajate rosetiļehtedega. Ka'ndelehekesed kitsassirpjad, varakult varisevad. Emakasuudmert pikad, niitjad,
tihedaļt viljale liibunult alla paindunud. Viljastumine toimub vees. Viljad ümmarguserl,
seemned oakujulised, kitsa tiivaga, tumepruunid, l mm pikad. Kasvab liivase põhjaga
(oligotrooiseis) lompides, kraavides jms.
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24' SELTS MAūUNALAADSED

*

PAPAVERALES (RHjEADAĮĒs;t

Roht- ja puitunud taimed iseloomulike keemiliste rakusisaldistega.
Lehed valdavaļt ļilrtsad, asets'evad enamasti vahelduvalt. Abilehed puuduvad. Õied vahei üksikult, sagedamini lihtsaks kobaral<s koondunud,
lsükliļised (ainuĮt toļmukad on mõniikord se,kunrjaarselt spiraalselt),
sageii ka'hetised, mõiemasuguļised, aktinomorfsed, harvemini sügomorfsed. Õiekate kaheli. Toļmukaid 2-6 või pa'lju. Sigimik üiemine, tsöno_
karpne (harva mitte täiesti tsönokarpne). Seemnealgmeid enamasti palju,
anatroopsed või,kampü1otroopsed' kahe integumendiga. Taimed enamasti
pakatava kuivviljaga. Seemned endospermiga või ilma.
Seltsil PapaaeraĮes on lähemad sugulussidemed seltsiga RanaĮes,
mõningad seosed ka seltsiga ParįetaĮes'
Selis jaguneb neijaks alamseļtsiks 1'a ku,ueks sugul<onnaks (Melchior
in Engl. Syllabus ed. 2. 2. 1964)
Alamseltsi Papauerineae kuulub sugukond Papaueraceae 47 perekonna ja umbes 700 liigiga, milļest vaļdav enami,k esineb põhjapoolkeral.
Alamseļts Cappartneae hõļmab koi'm sugukonda. Sugukond Capparaceae 46 perekonna ja umbes 800 liigiga on ,levinud troopikas ja sub1roopikas. Seltsi suurim sugukond Cruciferae hõļmab umbes 350 perei<onda ligi 3000 liigiga, mis on levinud kogu ,maakeral, eriti parasvöötmes ja subtroopikas põhjapoolkeral' Sugulronda Touarįaceae krrulub
ainult üks perekond kahe liigiga troopilises Ameerikas.
Aļamselts Resedįneae hõlmab sugukonna Resedaceae 6 perekonna ja
umbes 70 liigiga, mis esinevad peamiselt Valiemeremaades.
Alamseltsi Moringineae kuulub väike sugulrond MorĮngaceae ühe
perekonna ja l0 liigiga troopilises Aafrikas, Madagaskaril ja Ees-lndias,
Kolme viimasesse ala.mseltsi kuuluvaid sugukondi käsitatakse mõnikord omaette seltsina CapparaĮes' mis põlvneb seļtsist ParįetaĮes. NiiSuguse käsituse korral pole seltsi de PapaaeraĮes ja CapparaĮes va'het,
mingeid sugulussidemeid.

SUGUKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

ļ.

Tupplehti 2 või nad on varakult varisenud. Kroonlehti 4. Toļmukaid
enamasti palju, vahel 6; viimasel juhul on nad kaheks kimbuks kokku
kasvanud. Sigimik enamasti ühepesaline. Vili
- kupar' harvemini
üheseemneline sulgvili. oied aktinomorfsed või sügomorfsed
l. sugukond magunalised _ Papaueraceüe A. L. Juss.
Tupplehti 4 või rolrkem, püsivad

.

2. Õied aktinomorfsed. Nii tupp_ kui ka kroonļehti 4. Tolmukaid
4 või 2. Sigimi'k enamasti kahopesaline. Vili - kõder või
harvemini sulgvili

2.

I
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sugrrrkond ristõielised

Koostanud V. Kuusk

_

2

6, harva
kõdrake,

Cruciferae B. Juss. ex A. L' Juss-

Õied sügomorfsed. Nii tupp_ kui ka kroorrlehti 4_8. Tolmukaid enamasti palju' Sigimik ūhepesaline. Vili
- kupar
3. sugukond reseedalised
- Resedaceae DC.
l. alamselts Papauerineae. _ Õiekate kaheli, Enamasti ,kaks tu,p,p.

ļehte.

i.

sugukond magunalised

*

Papaueraceae

A. L.

Juss",

Uhe- või mitmeaastased rohttaimed, harvemini poolpõõsad või põõ.
sad (perekondades Dendromecon ja Boccotlia), va,hel kā madalad įuud
{näiteks kuni B m kõrgune Bocconįa arborea Wats. Mehįriko māgeāes)"
Sugukonna esindajail on enamasti Įõhestunucl ja vahelduvad, harva vas-

ja terved 1ihtlehed; abiļeļled puuduvad. Varred sageli karvased"
lseļoomulik on vartes ja lehtedes aļkaloididerikast piimmahla sisalda,vate
soonte ja mahutite esinemine, mis ,koosnevad ühest pikenenud rakust või
rakkude reast. oied üksikult, harvemini koondunud tsümoosseks või ratse_
moosseks õisikuks, aktinomorfsed või sügomorfsed (mõned esindajad
Fumarįoįdeae alamsugurkonnast). Tupplehti tavaliseļt 2 (vahel 3 või a);
nad varisevad enamasti |peaaegu kohe pärast õite puhikemist. Kroonlehti 4, harvemini 6 või B-l2 (l6). Mõnikorcl kroānlehed puuduvad
(Maclega ja Bocconia). Nekiaariume enamasti ei esine. Tolmukad vabad,
tavaliselt on neid palju,
'harva 4_l2. Sigimik ülemine, üihe- või mitmepesaline, koosneb enamasti kahest või paljudest (kuni 20) viljalehtedest.
Emakakaelu l, vahol istuva suudmega. Seemnealgmeid palju, harvemini
reduktsiooni tõttu üksainus. Vili on magunalistel enamāsti pragude või
augukeste moodustumise teeļ avanev kupar, harvemini kõdrataoline võl
sulgvili. Seemned enamasti vāįkesed, õļirilkka endospermiga.
Fülogerreetiļiselt on magunalised nritmes suhtes ļähedased tulika"
laadseįle (1ihtsad poorid juhtsoonte seintes, seinmine p1atsenta jne.).
Primitiivsemad esindajad perel<ondades on PĮatgstemon, }vĮeconeĮ.Į,a, Ronķ
nega, Arctomecon' Cheļįdonįum, GĮaucium jt. Näiteks sarnaneb PĮatgste^
mon caĮifornįcus oma õiekatte ja laienenud tolmukaniitide poolest kuker.
puulistega. Kõrgemat evolutsiooniastet esindavad aļa,msuguikonda Fumarįoįdeae kuuļuvad perekonnacl (eriti Dicentra ja CorųaaĮiĮ). Sugukonnas
on eristatud mitmed arenguread. sagedamini esineb seemnea.lgmete
reduktsioon, aktinomorfsete õite kujunemine sügomorfseiks, õie elemen_
tide lõhestumine pikisuunas või nende omavaheline liitumine.
Magurraliste sugu'konda kuulub umbes 50 perekonda, mis hõlmavarj
įile 700 liigi. Põhiliselt on nad ļevinud holarktiļises regioonis nii Euraasias kui ka Põhja-Ameerikas. (l3ti. joon') Ainult vähesed perekonnad ja
triigid on ļevinud ka Įõurrapoolkeral, kuicį enamasti väljaspool troopilist
ala. trda-Aafrika mägedes esinevad ļõokannuse ja punancli mõnede esin_
<1ajate iso1eeritud osaareaalid. Endeemseina esinevad seaļ perekonnad
Discocapnos, Phacocapnos, Trigonocapnos ja CgstĮcapnos, Papauer
įakurļ

I

Koostanud J. Eilart.

18 Eeslļ NSV
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l36. joon. Magunaliste (Papaaeraceae) areaaļ

Kapimaa disjunktsiooni ja on levį*
Bocconįa
Perekonna
areaal asub Andide humįidnud ka Kagu-Austraaļias.
ja
Põhja-Argentiinas. Magunaliste võrdlemisi iscleeritud osasel asįmel
areaalid paiknevad Etioopias ja Jeemenis.
Sugukond Papaueraceae on uuemas süstemaatiļ<as (G. FĮegr, Fr" Marļ<graf, l958) jaotatud neljaks järgmiselis aiantsugukonnaks.
Siįa
PteridophgĮloįdeae Murb. in Svensk Vet. Ak. ĻIandļ. 50. l920.
eį
raceftĮosum
Sieb.
PterįdophgĮĮum
kuuļub ainus, Jaapanis esinev lilļ<
Zucc', mida iseļoomustab piirnnrahla puudumine, erinev kromoscomįde arv
ia redutseerunud emakas. Neis erinevustes cn nähtud koguni omaeįte
sugu,konna eraļda,mise võimaļust (Sugiura ja Nakai, l943).
tĮųpecoideae Prantļ et Kündig in Errgl. PfļanzenĪam. 3 (2) : l37. į89I"
excĮ. PterįdophgĮĮum Sieb. et Zucc. _ Siia kuuļuvad kaks üheaastaste
rohttaimede perokond,a (tĮgpecoun". ja ChizosperftĮum) kokku Į8 liigiga'.'
mis on levinud Vahemeremaades, Ees-Aasias, Slberis, Įlongoolias, Hrina9
ja Himaa1ajas. Ķr,oonļehti 4, kahe ringina, tolmukaid 4. Vili -- kõder.
lseļoomuļikud on 'tihe ļeherosett, piimasoonte ja -mahutite puudumine,
ka embrüoļoogilised iseärasused. on ļ<äsitatud ka isesetsva sugulronnana
(Nakai' l943; Noväk, l961). Eesti spontaanses fļooras puuduvad selle
alamsugukonna esindajad.
alamsugukonda kuuPapaaeroideae Prantl et Kündig, l. c.
- Sellesse
I(roonļehti 4, harvemįni 5,
lub üldse 26 perekonda umbes 450 1iigiga.
või 6, tolmukaid paĮju. Erinevuseks alamsugukonnasĪ Īunlarįoįdeae oni
korrapärased õied ja piimmahļa esinemine.
Fumarįoįdeae A. Braun in Asch. Fļ. Prov. Brandenb. 1 : 48, 1864, exclHgpecoideae; Prantļ et Kündig in Engl. Pflanzenfam. 3 (2) : l97. l89l-

crcuLeatuffļ esindab .mediterraanset
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- Alamsugukonda kuuļub 16 perekonda ligi 400 Iiigiga. Iseloomustavad
on sügomorfne õis, piimmahla puudumine ja kuni l0 mm pikad sekretoor_
sed rakud.
Magunalised on valdavalt ,kuivade kasvukohtade taimed, ,mis sageli
massiļisernalt levivad in:mtegevusest tugevasii mõjustatud kasvukohtaāel.
Mõningaid perekondi (Eschscholtzia, Dįcentrą, Papaaer) kasvatatakse
dekoratiivtaimedena või mitmete alkaļoidide (morfiin, narkotiin, pāpäVē.
riin, kodeiin jt.) saamiseks (Papauer). Mitmeid liike on kasutatud rahvameditsiinis (Funarīa jt.). Parasvöötmes on rnagunalised üsna sageli
kuj unenud umbrohtudeks.

EESTts ESINEVATE PEREKONDADE MÄÄRAMĮSE TABEL

l.

Taimed peaaegu läbipaistva, värvuseta piimmahlaga
4. perekond läänemagun _ EschschoĮtzia Cham.
Taimed valge või kollaka piimmahlaga
2
2. Piimmahl valge. Kupar kerajas või pikli,k, avaneb augukeste moodustumise

į).

4.

teel

3. perekond magun

Kupar kõdrataoliselt pikk või teistsugune

O

ed

-

papauer L.
2

aktinomorfsed
sügomorfsed

ĮĻ

Õied
Ķupar ühepesaline. Piimmahl kollane. Õied sarikais

l.

_

perekond vereufrnarohi

5

CheĮįdonįum L.

Kupar karhepesaline. Piimmahl esineb ainuļt juurtes. Õied üksikult

2.

perekond sarvmagun

5. Õied 4-B mm pikad. Viļi _
taimcd

Õied

taimed

6. Õied

l-3

ühekütgu"

Vili _-

Gįaucįum Adans.

üheseemneline pähklike. Uheaastased

7'
cm pikadl

_

perekond punand

_

Furnarįa L.

paljuseemneline kupar. Mitmeaastased

.ipįru, į"lļ.rrr. Dekoratilvtairn'
5. perekond murtudsįida _ Dįcentra

6

Bernh.

Õied püstise kobarana. Metsades esinev taim. Vars alusel ,muguljalt
paksenenud

6.

perekond lõokannus

_

CorgdaĮis Vent.

Õied korra_
_ t. alamsugukond Papaaerįoįdea,e Prantl et Kündig'
pārased. Valge või kollase pii.mmahlaga taimed. Leheā' lõhestunud.

ļ8'
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l.

perekond vereufmaroh| _ CheįįdonĮ.umt L'
L. Gen. Pl. ed. 5.224, 1754.

Õied on koondunud 4-6- (8-) Į<aupa varre tipul asuvateks sarikjateks
õisikuteks. Tupplehti 2, kroonlehti 4. Kroonlehed enamasti kollased. Sigi'
mik on moodustunud kahest kokkukasvanud viljalehest. Viįi on ühepesaline (kõdrataoline) kupar, mis avaneb kahe prao moodustumiseļ aļt üles.
Pereknnna esindajad on rnitmeaastased rohttaimed kolļase või oranži
piimmahlaga.
Perekonna tekketsenter asub lda-Aasias; liikide dilerentseerumine toimus tertsiaari kestel kogu Euraasias. Atļantilisse Ameerikasse on ChelĻ
rįonįurn'i esindajad jõudnud alles viimaste.l sajanditel peamiselt adventiivCheĮįdo'
tainredena. Euroopale on iseļoomulik perekonna üksainus liik
nįun maįus L., mis on ka perekonna tüüpliik.

l.

Harilik vereurmarohi

Pl. ed.5. 224.

-

CheĮįdonįum maįus, L. Sp. Pl. 505. 1753;

Liv- u.
Curl. 283. 1852; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 382. lBB2; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.4 (l):24. 1958-1963; M. Pop. in Fl. URSS 7:582.
1937; Mischk. in O.n. Jleunurp. o6n.2:171. 1957; lauuepm. L[Iacc, Cxem.
KapTbI JļeKapcTB. pacr. CCCP |23' 1954'
Ųncrore.iI 6ollruoü. (l37.joon.)
4. Risoom lühike, vars püstine, vahelduvate lehtedega. Kõrgus 30*
50 (l00) cm. Sulgjagused aļumised lehed 1ühirootsulised, ülemised ilma
rootsuta. Lehed pealt rohelįsed, alt sįnakas- või hall,kasrohelised. Inten_
siivselt erituv piimmahl oranžkollane. Taim hajusalt kaetud pehmete
karvadega. Õieraod väga muutĮiku pikkusega (l-5 cm). Kroonlehti neli,
erekollased, äraspid;munajad, 0,B-l,2 (l,5) cm pikad. Tolmukad ja emakas kroonlehtedest lühemad. Vili
kupar, l,5-5 cm pikk,
- kõdrataoline
2-_3 mm lai; avaneb kahe prao moodustumisel
alt üles. Seemned mustad,
Gen.

1754; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

heleda lisemega.
Õiįseb maist septembrini. Viljumine algab juunis.
Kasvab aedades, parkides, asulate ümbruses, varemetes, põlluservadel,
hõredais parasniiskeis metsades (eriti metsasi,htidel) ja lepikutes. võib
ka edukalt kasvada epifüütselt puude harude vaheļ (näiteks Palamuse
pargis jm.). Esineb kogu vabariigis, kuid paiguti. Kasvu'kohad sünantroopsed, kuid kaheļdamatult on liik pärismaine.
Üldlevik. Euraasia areaal jaguneb kaheks osaks. Uks osa ulatub Jaapanist ja Kesk_Hiinast mööda steppe ja lehisetaigat Läāne_Siberi ida_
osani. obi jõe basseinis on pikem katkestus. Euroopa areaal kulgeb Uraa_
list alates üle Laadoga piirkonna, Lõuna_Soome, Lõuna-Rootsi ja Lõuna_
Norra (kuni põhjaļaiuse 62" 40'-ni) Inglismaani ning hõlmab kogu Ķesk_
ja Lõuna-Euroopa ning Kaukaa,sia, ka Assoori ja Kanaari saared ning

t

Cheļįdon (kr. k.)

_

päāsuke. Vana-Kreekas valitses alvamus' et pāāsukesed korja_

vad vereurmarohu piimmahla ning puudutavad sellega oma poegį' et need omandaksid
nägemisvõime. Taim õitseb pääsukeste saabumise ajal ja närtsib nende äralennul.
2 nlaįus, maius (lad. k.) _ maikuuļ õįisev.
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l37. joon. Harilik vereurmarohi (CheĮidottĮunl maĮus|: a
viljadega (orig.), I
vili.
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l38. joon. Hariliku vereuĪmarohu (CheĮidonium maįus) areaal

Madeira. (138. joon.) Ida-Aasia osaareaalile on iseloomulik C. maius ssp.
asįatįcum. Liik on kõikjal sünantroopse lkaļļ2Ļņgą. eSineb Sagedamini
metsastepis ja taiga lõunavööndis, tihti jõekaldail. Kohati muutub umb_
rohuks. Ameerikas ainuįt tuļnukana.
Majanduslik tähtsus. Mürgine taim, mįļļe ürti (Herba Chelidonii)
kasutatakse ravimina. Piimmahlast on eraldatud l0 alkaloidi. Taimes esineb happeid, eeterļikku õli, lehed sisaļdavad C-vitamįini ja A-provitamiini (karotiini). Droogi on kasutatud peamiselt maksapõletiku, sapipõie_
põletiku ja kol1atõve puhul. Varemaiļ aegadel on liik tarvituseļ o1nud
peamiselt rahvameditsiinis, 'kus tema värske mahlaga raviti soolatüükaid,
konnasilmi, sügelisi, sammaspoolt. Vereurmarohu suitsuga peletati viljapuukahjureid, leotisega pritsiti toataimi. Ķa on taime tarvitatud koduseļ
teel riidevärvimiseks. Pargi_ ja aiaumbrohuna vajab tõrjet.
Mürmekohoorne, esineb seetõttu sageli sipelgate radadeļ.
Teisendeid on kirjeldatud neli: var. maįus' vaĪ. tenįļifoĮium Lilj., var.
|umariifoĮiun (DC.) Koch, var. crenaįum Fr; Eestis esineb neist peale
tüüpteisendi sagedamini C' maįus var. tenuifolium Lilj., millel lehe külgmised segmendid (hõlmad) on ļõhestunud. Aastal t768 kirjeldati seda
iseseisva liigina _ C. įacįnįatum MilĮ., aastaļ l799 aga teisendina
var. quercĮfoĮium Thuill. Vormi, mille õied on värvuse peaaegu ka,otanud,
nimetatakse f. semipĮenum Dom.
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2.

perekond sarvmagun

_

GĮaucįulttl Adans'

Adans. Fam. pl. 2 : 342.

1763.

Uhe-, kahe_ või mitmeaastased piimmahlaga taimed. Kõrgus 0,l_

1 rn. Lehed enamasti sulgjagused, üle,mised rootsutud. Õied 'tipmised ja
!ehįede kaenlas, suhteļiselt suured, üksikuįt, korrapärased' Tupplehti 2,
lcroonlehti 4. Tupplehed įrõredalt karva,sed. Kroonlehed kollased, oranžid
või punased. Tolmukaid palju, koiļased. Vili pikk, kõdrataoline, sarvjalt
kõverdunud, a'llapoole laienenud. Seemned munajasneerjad.
Euraasias subkontinentaallselt ja subatlantiļiseļt levinud perekond.
Sageda.mini rannįkuil (Vahemeremaades) ja steppides.
į. oied sügavkollased või oranžid (harva punakad), vahel nende alusel
punased täpid' Vars kuni 1 m kõrge, peaaegu paljas
l. Kollane sarvmagun -' GĮaucįum fĮauum Crantz
Õied punased, violetsete, vahel harva helekollaste täppidega. Vars
kuni 0'5 m kõrge, karvane
2- Punane sarvrnagun _ Gļaucįunl cornįcuĮ,atum (L.) J. H. Rudorlph
Kollane sarvmagun _ Glaucįum fĮaaunl2 Crantz Stirp. Austr.
2: l33. Į763; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2' a (l) :27. 1958-11963.
CheĮįdanįum gĮauciunl L. Sp. Pļ. 506' 1753.
f;rayųayu xe.ntltil, MaĪ{oK

A l.

.xe.nruft.

-

o- 4.Vars harunenud, 0,3-0,5 (l) m kõrge, hõredate karvadega.
Lehed sulgjagused, a1umised rootsulised, üļemised rootsutud, sinaka
varjundiga rohelised. Kroonįehti neli, l,2-3,2 cm täbimõõdus, koļlased
{harvemini oranžid). Kõdratao1ine kupar sageli sarvjalt kõverdunud,

,kuni 15 cm pikk, vahel pikem.
oįtseb maist, juunist augustini.
Suhteliselt harva esineva ilutaimena aedades.
l]ldļevik. NSV Liidus Krįmmis ja Kaukaa,sias, eriti Musta me,re
'ranniku aladel. Levinud Vahemeremaadest peamiselt piki rannikut lirija Sotimaani' Esineb Edela-Rootsis, Norras (osĮo ümbruses) ja Jüütimaaļ.
Kesk-Euroopas,harva. Sa gedam Kanaari saartel. Mediterraan-atlantilisest
liigist on kujunenud dekoratiivtaimeks.

*2. Punane sarvmagun Gįaucįum ' cornįcuįatum3 (L.) .L H.
Rudolph, Fl. Jenensis Plantae l3. l78l;.Hegi, Ilįustr. Fl. Mitt._Eur. ed.
2.4 (l):28. 1958-1963; Maercx. On. cp. eBp.'{. CCCP 325.1954._Cheįįdonįum corniculatum L. Sp. Pl. 506. 1753.
- f;rayurlyrvr porarufi, MaĪ{oK,
poraruū. (l39. joon.)
o. Taime kõrgus 10-50 crn' Lehed sulgjalt jagunenud, hambulised,
ülemised rootsutud, pikenenult munajad, ļeheļaba aļusel kõrvakesed. Õied
ūksikuĮt, sageli ļehekaenlais' Tupplehti 2, kroonļehti 4. Tupplehed tuge_
t gĮaukös (kr. k.) _ haļlikas- võį sinakasroheline; see nimetus esineb
tįęnun (lad. k.) _ kolļane.
' cornįculatun
(lad. k) _ väikese sarve kujuline (viljade tõttu).
'

juba Pļįniusel.

ng

a

d
C

l39. joon. Punane sarvmagun (Gtauciunt cornīculatutn\: a _ õitsevtaim (orig.), ü _ õis, c
vili, d _ õiediagramm.

-

vasįi karvased. Kroonlehed kuni 3 crr pikad, ėnälĮllāSti sariakpunased võį
crranžkollased, tumevioļetsete va1geservaIiste laikudega. Kõdrataolised
viljad enam-vähem sirged, püstised, tugevalt karvased, silinderjad.
Õitseb juunist augustini.
Eestis ļeitud haruldase tulnukana raudteelt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa lõunavöõndis ja l(aukaasias; Euroopa-osa kes,kvööndis tulnukana. Väljaspool NSV Liitu esineb peamiselt
kseroliilseiļ kasvukohtadeļ Kesk-Euroopas (Praha ümbruses), VaĮremere_
nraades ja Kanaari saarteļ. Sageli lubjariltkal pinnasel. Enamikul ļeiu_
kohtadeļ adventiivne.

'

on eristatud järgmised teisendid:
var. cornįcuĮatum (G. phoentceum Crantz, Stirp. Austr. 2, 176g)
Iehed osalt tihedalt karvased; kroonlehed sarlakpunased, nende aĮusel

tumevioletne laik;
var. fĮaaĮfĮorum DC. Regni veget. Syst. nat. 2. l82l -_ kroonlehed
punased, ereļroļlase Servaga' nende alusel must täpp; Eestis haruļdane;
var. trįcoį,or (Bernh.) Led. Fl. Ross. l. tB42
5 c,m ļäbimõõ_
- õiectvõikuni
dus, l<roonlehed oranž,punased, nende aĮusel valge
kollase äärisega
must täpp'

3.

perekond

#lfll"rr;

Pa.pauert L.

Uhe' või mitmeaastased rohttai,med püstiste, lratunenud või lrarunemata vartega. Lehed enamasti sulgjagused, paljad, sageli karvased. sisaldavad valget või koļlast piimmahla. oied pikaraoļisecļ, suured, enamasti
iiksikult. Õiepungad enne puhkemist longus. Sigimik ühepesaline, koos_
neb 4-18 (22) viljalehest. Emakasuue ketasjas, kiirte arv vastab viljalehter]e arvule. Toļmukaid palju. Õietoļm säilitab viljastamisvõime Bl0 päeva. Vili
ümmargune, munajas või prklik kupar, mis sisaldab
- seemneid;
rohkesti peenikesi
avaneb diskuse (ketta) all augukeste moo-

drrstumise teel.
Perekonna Papauer esindajad on põhilise,lt entomofiilsed iiigid. Sagedamad tolmeldajad orr Thgsanoptera, ĮĮernoptera, CoĮeoptera'- Hgmeioptera ja Diptera liigld. Et magunate õied tavaliselt ei lõhna ning on nekta_
riia, meelitab putukaid ligi rohke õietoļm. Proterandria (tolmukate ava_
nę:tnine enne emakasuudme küpsust) tõttu on takistatud ka isetolmlemine.
tliaguna perekonda kuulub umbes 100 liiki, mis on levinud enamasti
Vahemeremaades. Kogu Euraasias on sagedamad ainr_rlt 4 liiki. Sektsioon
ScapifĮora lleichenb. on arktilis-alpiinse levikuga' Ameerikasse, Austraaliasse ja Uus-Meremaale on Papaaer'i esindajad jõudnud alles ajaloolisel
ajal. Liigil P' caĮifornicurn A' Gray on isoleeritud areaal Lõuna_Ameerikas,
liigil P. acuĮeatum Thunb' aga Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.

Į Papauer selgitanrata pāritolu ja tähendusega nimi.
juba vanaroomļastei.

oli

maguna ko.hta tarvituseį

28t

Paljud maguna liigid on dekoratiivtaimed. Kultuuris on neist (P.
crįenįaįe L. jt.) aretatud rohkesti sorte. Annavad sageli hübriide. Neile
sob

ivad päikesepaistelised kasvukohad

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Lehed sinaļ<asrohelised, üļemised varreümbrised. Õiepungad (tupplehed)

karvadeta

l.

unimagun

Lehed pole varreümbrised. Õiepungad

papauer somniferum L.

karvased

2. Tolmukaniidid ülaosas laienenud. Emakasuudme kiiri enamasti
või 5 (6). Kuņar (ka sigimik) karvane
2. Liivmagun

-

2
4

Papaaer argemone L.

3
Tolmukaniidid pole laienenud. Kupar (sigimik) paljas
3. Emakasuudme kiiri kupral 8-14. Kupar äraspidimunajas
3. Ķukemagun - Papauer rhoeas L'
Emakasuudme kiiri kupral 6-9. Kupar laiusest mitu korda pi'kem
4. Põldmagun Papauer dubįum L'

-

A l.

Papaaer somniferum ' L. Sp. Pļ. 50B' l753; M. Pop.
Unimagun
Maercķ. <Dn. cp. eBp. .ļ. CCCP 326. 1954; Hegi'
7:644.1937;
in Fl. URSS
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :a6. l95B-1963; Mischk. in O.n. .IIeHLIHlp. o6ll.2:|72' |957; Bagd. in Liet. fl.3:468' l96l; Xyķoncx., Ķy.rilr.
pacT. Įr ĪĄx copoĀļ{Įļel 734. 1964. _ Maķ cHorsopultil. (l40. joon.)
O. Valge piimmahlaga, 0,3-l,5 m. kõrgune vähe harunenud sinakas_
halĮ taim. Karvu esineb peamiselt ainult leheroodudel ja õieraol' Lehed
vahelduvad, ebaühtlaselt hõlmised, varre aļumises osas lühirootsulised,
varre keskpaigast aļates enamasti varreümbrised. oied suured (kuni
l0 cm läbimõõdus), sagedamini violetsed, kroonlehtede alusel tume laik,
harvemini r,oosad, valged või punased. Laik võib oļļa ka valge või ļtol_
lane. oiepungad kuni 3 cm pi'kad. Tolmukaniidid enamasti heļedad, halva
tunredad, ülaosas laienenud. Emakasuudme kiiri B-l2 (harva kuni 20).
Kupar kerajas või tünjas. Liigil esineb nii ise- kui risttolmļemist.
Õitseb juunis-juulis, vi,ljub augustis_septembris.
Eestis võrdlemisi sage aia-ilutaim' Harvemini metsistunult parkides
või aedades.
Üldlevik. Liigi looduslikku esinemist maakeral pole teada. Kasvatatakse õli_, ravim- ja oopiumitaimena ning paljusordilise dekoratiivtaimena' Võib aga metsistrrda ning iseküļvi teeļ hõlpsasti paljuneda. Pai_
guti esineb umbrohuna.
Majanduslik tähtsus. Vana kuļtuurtaim, mida esialgu kasvaįati söödavate seemnete tõttu, hiljem ka õ1i- ja oopiumitaimena. Theophrastos kir-
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somnĮferum (lad. k.)

_
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l40. joon. Unimagun {Papauer somnĮferum):

1aimod (orig.), c

-

tolmukas,

d

-

$eeme.

vili, e

jeldab

liigi

raviomadusi. Hispaanias on ļeitud kupraid umbes aastast

2500 e. m. a., Kesk-Euroopas aga kiviajast.

Sisaļdab (ka Eesti NSV-s) suunel hulgal (25) tähtsaid aļkaloide (nagu
kodeiin, morfiin, pa,paveriin, narkotiin jt.); selle tõttu kasutatakse uni_
magunast saadud tinktuure, ekstrakte, pulbreid, salve ja plaastreid laialdaselt nii inimeste kui ka loomade ravis. Apteekides müüdi varem droogina
Fructus Papaoeris immaturi, millest yalmistati siirupit (Sirupus Pāpaueris). Tarvitati ka seemneid (Semen papaueris).
Unimaguna narkootiļisi omadusi tuntaj<se ammust ajast. Poolvalminud kupardesse tehtud sisselõigetest nõrguv piimnrahl muutub hangudes
tumedaks massiks _ oopiumitks, milļe suitsetamine tekitab erilise hea_
olutunde, kuid ruineerib tervist. oopiumisuitsetanrine levis laiaļdaselt
Idamaiļ, eriti Hiinas. Selle pahe vastu võideldakse seadusandļike abinõudega. oopiumi tarvitamine meditsiinis on kõikjal reglementeeritud.
oopiumi saamiseks kasvatatakse unimagunat peanriseļt Ees_Aasias,
Iraanis, Afganistanis, Indias, Birmas, Indoneesias, Jaapanis ja Hiinas;
kultuurid asuvad alati sisemaal (mägedes kuni l500 m kõrguseni), sest
liik ei talu merelist ktiimat.
oli sa.am.įseks ]<asvatatakse unimagunat Nõukogude Liidus Volga_
maarlel ja Ukrainas, Lääne-Euroo|pas sagedamini Prantsusmaal ja Tirāo_
lis. Unimaguna õlisordid eritavad piimmahla väIre, nende seemned aga
sisaļdavad 40-55% lrelekol1ast õli, mida tarvitatakse söögiõlino, uūl
laialdasemalt aga maalimisõļivärvide valrnistamiseks.
Eestis kasvatatakse unimagunat üksne.s dekoratiirltaimena.

Mõned teadlased (Fedde, Markgraf jt.) oļetavad, et unimagun on
lahknenud vahemeremaades kasvavast liigis,t p. setigerum DC.
1-p. somniferum L. ssp. setigerum (DC.) corb.l, milre seemneid tarvitati toiduks
juba kiviajal. Nende arvates levi,s uni;magun Hiinasse (on seal teada
1.-.ri'l ja Indiasse ü,1e Väike-Aasia ja Assüüria. Teised teadlased (nende
hulgas Žukovski) peavad tõenäoļisemaks unimaguna väljakujunemist
Turkestanis, kus lähteliik lahknes mäetekkeprotsessis, või Sumeris ja Assüürias, kus oopiumi tunti väga ammu. Nende teadlaste arvates on Seega
P. somnīferum jõudnud läände just idast.
Uiatusliku areaali ja laialdase kasutamise tõttu on unimagunaļ eri
piirkondades välja kujunenud B alamliiki (ssp' eurasīaticum, ssp. tianschanicum, ssp. chinense, SSp. austroasįaticum, ssp. turcįcum, ssp-. tarbagataicum, ssp. sabspontanum, Ssp. song,oricum\, mis erinevad üksteisest
morfoloogilis,elt, vegetatsioonip,erioodi pi,kkuselt ning morfiinisisalduselt.
Nāiįeks on Türgis esinev alamliik varavalmiv, kõrge morfiini_, kuid
madala oopiumisisaldusega. Eestis esineb ssp. eurasiaticurn.
2. Liivmagun
Papaoer algemone,L.Sp.pl. 506. ITSB; Wied. et
web. Beschr. pha,n.- Gew. Estlr-, Liv- u. curl. 284. lB52; Fleisch. et Bunge,
1
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argetnone

_

ūks taime nimesid Vana_Kreekas'

l4l. joon. Liivmagun (Papauer

argemonc). Orig

Fl. Esth-, Liv- u. Kurl. l40. lB53; Klinge, Fl, Est-, Liv- u. Curļ. 3B2. l8B2;
M. Pop. in Fl. URSS 7 : 630. l937; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2.
a (l) :45. 1958-1963; Bagd. in Liet. fl. 3:465. 196l; McNaughton, Harper, Journ. Ecoļ. 52:3. l964. _ Maķ apl'eMoHa. (14l. joon.)
o, o. Uhe- või mitmeharuline ,hõredate valkjate lidus karvadega tai.m,

(l) l5-30 (50) cm kõrge. Lehed sügavalt kaheĮi-sulgjagused, karvased,.
sageli punakad. Külgmised harud tõusvad, oiepungad piklikud, karvasecl,.
kuni l,5 cm pikad. Kroonlehed kahkjas- kuni teĮļiskivipunased, nende
aļuseļ tume ļaik. Emaka'suudme kiiri 4-6. Kupar üļaosas laienenud, püsįisie karvadega või paljas.
Õitseb maist juulini.
Esineb Eestis paiguii, sagedamini põlluumbrohuna Lääne-Eestis, aga
ka ruderaaltaimena, raudteetammidel ja 1iivakail päikesepaistelisteļ nõlvadel, kus konkurents on nõ'r,k. Saaremaaļt kogutuna esineb juba Lede*
bouri herbaariumis.
Üldlevik. NSV Liidus kohati tulnukana. Laiaļdasemaļt esineb Vahemeremaades, l<ust on levinud vähese sagedusega umbrohuna üĮe Kesk- ja
atlantilise Euroopa kuni Kesk-Rootsini. Matthews (1955) nimetab liivmagunat ļ<ontinentaaļseks 1õunaelemendiļ<s. Kasvab enamasti kergemal,,
lubjavaesel ļiivaka1 pinnasel, sageli l<oos põ1dmagunaga (P. dubium).
ÄĄägedes esineb kuni lg00 m kõrguseni. Areaaļi idaosas on tavaļisem,
Kaukaasias; tulnukana on sattunud ka Põhja-A.meeriļ<asse.
Majanduslik tälrtsus. Umbrohuna põ11ukultuurides. Teede ääres on:
mõninga dekoraįiivse tähtsusega. Seernneid on leįtr-rd juba neoliitikumist'
Peaļe tüüpteisendi o'n eristatud paljaste, karvadeta kupa,rdega

send

A3.

var' gļabrum Koch.

tei--

Ķukemagun
- Papeuer rhoeas ' l,. Sp. Pļ' 507. 1753; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.'Curl. 235' i852; Ķlinge, Fl. Est-,
Liv- u. Curl. 3B2. lBB2; &l. Pop. in FĮ' URSS 7 :6?'6. 1937; Maeecķ. @lcp. eBpon. .'{. CCCP 326. 1954 Miscirk. in tD.n. Jleunrrrp. o6n. 2 : 172. 1957;
Llegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :41. l95B-1963; McNaughton,.
llarper, Jburn. Ecoļ. 52:3. l964.
cauoceüķa.
- Max
püstise varrega' sinaļ<as,halļ. Lehed
o, o. Taim 25-90 cm kõrgune,
pilrlikud, vahelduvad, kahelihambulised, enamasti varieümbrised. Vars,
eriti ülaosas, valkjate tikjate karvadega. Kroonļeheci 2-4 cm ļäbįmõõ_
dus, helepunaSed' harvemini roosad või valged. oiopungad kuni 2,5 cm.
pikad. Tolmukaniidid tumevioletsed. Emakasuudme kiiri (6) B-12 (14).
Kupar paljas, enamasti äraspidimunajas, jalaks ahenev.
Õitseb juunis-juulis.
Eestis paljude, ka täidisõieliste sortidega dekoratiivtaim aedades. Võib,
metsistuda, miļlest Tartu tingimustes on teateįd juba Weinmannil (lBl0)"
Esineb paiguti põldudei vähese sagedusega umbrohuna, sa'muti ka teede,
ääres, raudteetammidel ja prahipaikadel. Kukemagunaga kui põlluumb*

I
286

rhoeas

_ kįįresti

varisevate kroon1ehtedega taime nimi Dioskoridesel
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142. joon. I(ukemaguna (Papaaer rhoeas) arcaal

rohuga kasvavad koos sagedamini Agrostemma githago, Centaurea cųanus, Cottsolida regalis (DeĮphiniutn consoįįda), Thtaspi aruense' Sinapis
aroensis, AnagaĮĮis aruensis, Fumarįa officinalis ji.
Üldlevik. Nõukogude Liidus. on kukemagun sagedam Krimmi ümb.
ruse steppides ja Kaukaasias. Liigi looduslik areaal hõļmab Vahemere"
maid ja Kesk-Euroopat, ulatudes 1äänes Kanaari saarteni; Madeirani ja
Lõuria-Inglismaani, põhjas aga Rootsi keskosani. (l42. joon.) Mujal
Euroopas esineb kukemagun dekoratiivtai,mena, juhusliku tulnukana ja
suhįeliselt harva umbrohuna kuni polaarvööndini' Adventiivliigina on sat.
tunud ka Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse, Austraaļiasse ning Uus-Mere.
maaļe. Eelistab lubjarikkaid kasvukohti, kuid kasvab ka liivapinnasel.
Eriti sage rukkiumbrohuna, teedel ja ruderaaltaimede kooslustes. Alpides esineb kuni l750 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Kesk-Euroopast on leitud kukemaguna seemneid,
mis pärinevad neoliitikumist. Vana-Egiptuses tavatseti selle dekoratiiv_
taimega ehtida kirstu (vanimad leiud muu,mia juurest aastaist ll001000 e. m. a.).

Liigi piimmahl sisaldab aļkaloidi röadiini (CzrHzrNoo), mida rahvameditsiinis on l<asutatud ļaste rahustamiseks. Kroonļehtedes ļeidub vähe_
sel hulgal ka morfiini. Kroonlehtede pigmenti on kasutatud siirupi ja
veini värvimiseks.
Liik on väga vormirikas, varieerudes eriti lehtede kujult, l<arvasuse1t
ja õite värvuselt. Kroonļehtede alusel ilma tumeda laiguta teisendit, kir_
jeldatud kui var' strigosum Boenn. fP. strigosuttl (Bāenn.) Schur], on
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:l43, joon. Põldmagun ļPapaaer dubĮum)l

pungagaį

l_

c_

vars viljaga' d

õitsev taim (orig.), ä

_

õiediagramm.

_

vars õie-

kohaiud ļ<ord taliviljas ka Eestis. Sagedamad teisencįid on veel var.
chelįdonįoįdes o. Kuntze, var. prgorii Diuce jt.
Kiletiivaline AuĮax paparseris Pe,rs; põhjustab õites pahkade kujune_

:mise.

*4. Põldmagun
dubįum,L.Sp.Pl. t196. 1753; Wiecl. et
- Papauer
Web. Beschr. phan. Ger,v.
Esth-, Liv- u. Curl. 285. lB52; Fleisch. et Bunge,
Fl. Esth-, Liv- u. Kurļ. l40. lB53; M. Pop. in F'l. URSS 7:639. lĶtš7;
-Flegi,
Ilļustr. Fļ. Mitt._Eur' ed. 2. 4 (l), 4s. tgsg-l963; Bagd. in Liet.
Īļ- 3:468. 196l; McNaughton, Harpe,r, Journ. Ecol. 52:3. lg64.
- Max
ČoMHlITeūbHuIi. (l43' joon.)
o. Taim 20-60 cm kõrge, kaetud pikkade valkjate karvadega. Vars
'vähe harunenud. Lehed sulgjagused, sūstjate lehekÄstega.
Õieraod lidus
'karvadega, õiepungad
karvadega. Kroonlehed ,āb.. 2 cm pikad,
-tikjate
heiepunased või roosad,
harvemini vaĘed. Tolmukaniidid violetjad. Emakasuurįrne kiiri 6-9. Kupar är.as,pidimunajas, sujuvalt a'henev.
Seemned
.5-ti mm pii<ad.
Õitseb juunis-juulis'
Eestis harilįk, t]<uid enamasti väikese sagedusega põlluumbrohi ja
tul_
'nukas" Esineb juba Ledebou'ri herbaariumis (Saaremaalt) ja Bungį eksikaatkogus.
üIdlevik. Nõukogude Liidus esineb kõige sagedamini
Krimmis. Are_
,aali põhiosa paikneb Vahemere ürtbruses ja ulatub seaļt
Ķanaari saar_
teni ning Lõuna- ja Ida_Inglism,aani. Skandinaavias esineb
põhjalaiuse
65"-ni ja sealseis mägedes 450 m kõrguseni. Enamasti Euroopas
tulnu_
kanir, põlluumbrolruna, teede ääres ja prahi,paikadel. Sagedus
vaļrelduv.
Eeļistab 1iivakaid muļdi, kasvab aga ka-kal.iudel ja rnetsaĮ.
Majanduslik tähtsus. Põldmaguna piimmahl ļisaldab alkaloide
aporheiini ja aporheidiini. Oma vähese esinemissageduse tõttu ei kuulu
liik
ņriti tülikate umbrohtude įrulka.
Atļantilistes maades esineb põldmagunale vāga lärhedane liik P.
Lecoqii Lamotte, mille piimmahl on kollakas.
Morfolo'ogiliselt on põldmagun tunduvaļt vähem varieeruv
kui kuke_
maguil.

Eestis on dekoratiivtaimedena tavalisemad järgmised perekon
na Papauer Įiigid.
Alpi magun
aĮpinum L' _ Huumusva,esel kivisel pinna- P.juurmise
sel (kiviktaimlas) kasvav
lehekodarikuga taim' Varred ļehtedeta'
t0-20 cm kõrged" oied 4,5-5 cm läbimõõdus, -valged, roosad, helekoļla_
sed, oranžid või telliskivipunased. oitseb juunist Įgustini.
Siberi magun
nudįcauĮe L. (|44' 1oon.1.- Kuni 40 cm
- P' ilutaim.
kõrgune juurmiste lehtedega
Õied 6-9 cm ļäbimõõdus' Sama_
suguse r,ärvusega nagu eelmisel liigil' Õiepungad tihedalt tumedakarvased.

l

dubįum (Iad' k.)

ļ9 EeSti NSV

fļoora

-

ebakindel, kahįlane.
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l44. joon. Siberi magun (Papaaer

nudĮcauĮe)-

Mulļa suhtes vähenõudlik. Õitseb sügiskülmadeni' Pärineb Siberist; Amuu_
rimaal on teda rkasvatartud juba aastal 1780.
I damagun
P. orįentaĮe L'
cm kõrgune mitmeaas- Kuni 90 kroonleūed
tane dekoratiivtaim.- Õied kuni l0 cm ļäbimõõdus'
tulipunased,
nende alusel mustad laigud; tolmukaniidid mustad. oitseb juunis-juulis.
Harva esineb metsistunuļt' Pärineb Ees-Aasiast.
Kattelehine magun - P. bracteatum Lindļ. Kuni 80 cm
- aialill . Õied
kõrgune, päikesepaisteļisi kasvukohti
eelistav mitmeaastane
tumepunased. sisaldab suhteliselt _gg,āer/o,kupraid
parju arkaloidi morfiini. Annab
hõlpsasti,hübriidi uni,magunaga' Kuni
seemnetega.

4.

perekond läänemagun (ešoltsia)
Eschscholtzįa
Cham. in Nees, Horae phys. -Berol. 78. 1920.

l

Cham.

Uhe- või katheaastased taimed. Liht_ või täidisõied kuni 6 cm ļäbimõõ_
dus, väga varieeruvad värvuseļt (enamasti otanžid, kollased, roosad või
valged). Õitsemisperiood väga pikk, tunduvalt pikem kui magunatel.
Perekond on väga valgusenõudlik. Paljudel liirkidei avanevad õied ainult
süda,päeva1.

Perekond on väija kujrrnenud Põhja-Ameerika ļõunaosas, kust tema
üksikud liigid on 1evinud enamasti dekoratiivtaimedena või tulnukaina
teistesse maailmajagudesse. Kõige sagedalmini kohatava liigi
Esch- crocea
schoļtzįa caĮifornĮ,ca Cham. kõrval esinevad ļaialdasemalt ka E.
Benth. ja E. Douglasil Walp.

A l. Kalifornia läänemagun (ešoltsia, eldu) Escltschoįtzįa caĮĻ
- Hegi, Illustr. Fl.
fornica2 cha'm. in Nees, Horae p,hys. Beror. 74. lB20:
Mitt.-Errr. ed. 2. a (l) :2l. l95B-lģ63; Kr..n. Įnerono4creo, ed. 3. 5l5.
l964; Patune, Ķoduaedade kujund.25g' 1960. -- fļo,ruuoķ xa.rrNQopHIzft-

cKuü, 9uto"ttlt1ux xa.nzQopultftcxan.
o. Haļlįkasr,oheline, harunenud varte ja sulgjaguste lehtedega taim.
Kõrgus 25*40 cm. Lehehõlmad enamasti ļineaaļsed. Õied säravalt val_
ged, kollased, oranžid, Jcreemid, punased, roosad või pruunikaspunased.
Tupptehed koonusjalt kokku kasvanud. Kroonļehti 4, asetsevad kattuvalt,
2'. 4 cm pikad. Tolmukaid palju. Sigimik ülemine. Vili * kõdrataoline
kupar.
Õįtseb juunist septembrini.
Eestis sage iļutaim peenardel ja kiviktaįmlates. Külvatakse oktoobris
(et hakkaks varem õitsenra) või kevadeļ. Ei talu istutamist.
Üldlevik. Looduslikult esineb sagedamini Põhja-Ameerika edelaranni_
kul, enamasti lõunapooļsetel nõl.vadel, ,ka kiviseļ pinnasel. Kultuurtainrena
lNirrretatud Tartu ülikooli professori Johan Friedrich
Eschschoļtzi (l793-l83l)
auks, kes koos perekonna kirjeldaja L. Ch. A. Chamissoga (l78l_l83s) viibis o.
Koįzebue ümbermaaiJ,mareisiļ aastail l8l5-l8ļB.

z

caĮifornica (lad. k.)

,.,

-

ka1įfornįa, Kalifornias kasvav'

2st

kasvatatakse paljudes sortides ja värvitoonides, eriti Põhja_Ameerikas ja
Euroopas.

2. alamsugukond Fumarįoįdeae A. Braun. - Õied
jagused.

ebakorrapärased.

Piimmahlata rohttaįmed. Lehed

5. perekond murtudsüda - Dįcentra l Bernh'
Bernh. įn Linnaea 8: 468. 1833.
Dįcentra perekonda kuuluvad enamasti .mitmeaastased rohttaimed.
Koos lõol<annusega esindab perekond magunaliste sugukonnas kõrgemat
evoļutsiooniastet. Murtudsüdamel on kaks varakult varisevat tupplehte
ja neli kroonlehte. Õies cn tolmukad omapäraseĮt liitunud. Kaks siseringi
įolmukat on pikuti Įõhestunud ning kahe ļateraaļse tolmukaga ühinenud.
SeĮle tõttu on tolmukaniįdid laienenud ja tolmukapead koosnevad kahek_
sast toļmupesast.
Kuļtuuris on laiaļdaselt ļevinud D. spectabiljs (L.) Lem. Põhja-Ameerikas kohtab sagedamini liiki D. exįmįa (Ker.) DC., ,mis meil esineb
harva krrltuuris. Nõukogude Liidus esineb looduslikult ainuļt endeemne
D. peregrino Rudoļphi (Įda-Siberi ja Kaug-Ida polaaralamurtudsüda

-

del).

spectabiĮisz (L.) Lem. in Fl.
murtudsüda
- Dįcentra
Serres 3: 25B. 1847; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. a (l) : 22. 1958_
l963; Bagd. in Liet. fl. 3:470. 196l. _ DieĮgtra Spectabį,ļįS Borkh. in
Roem. Arch. 1 (2) :46. 1797; DC. Syst. nat. 2: I07. l82l. _ ĮuųeHrpa

A l. Harilik

<įes

ļIpeKpacHa fl.

4'

Õõnsa, hallika või punakasrohelise varrega kuni 90 cm kõrgune
tainr. Lehed pikarootsulised, laiad, jagunenud. Õied tipmistes ühekülgselt
':'ippuvates kobarates, nende alus meenutab südant. Kroonļehed roosad,
välised kannusega, seespoclĮsed katavad sulgunult toļmukaid. Liiki tolmelclavad ainult Bornbus hortorum L. (aedkimalane) ja Anthophora piĮipes
f|., kes suudavad sisemiste kroonļehtede vaheļt sisse pugeda. Tolmukaid
kuus, sigimik ülemine' Vili on mitmeseemneline kupar.
Õitseb juunis.
Eesįis üks põlisemaid ilutaimi, mis esines juba feodaalajal taluaeda_
des. Kasvab sageli püsivalt peenrail ja kalmistuiļ. on kohanenud ka poolvarjuliSe kasvukohaga. Paljundatakse varasügisel vegetatiivselt.
Üldlevik, Liigi kodumaa on Kagu-Aasia ning Jaapan. Seal on ta deko_
ratiivtaimena kūtuuri võetud ja levinud sealt teistele maadele.

t

Dįcentra (lad. k.)

2 spectabĮĮis (lad' k.)
292

_ kahekeskuseline
* silmapaistev.

(on mõeļdud õie küju)

6'

perekond lõokannus
Vent. Choix

- Corųdalįs
des Plant. ļ9. 1803.

t

Vent.

Mitmeaastased, enamasti muguljalt paksenenud juurtega efemeroidid.
Kolļased, roosakas- või sinakasvioļetsed ebakorrapärased õied moodustavad kobaraid' Tupplehed väikesed, varakult varisevad. oite kandelehed
įerved või 1õhestunurl. Ulemine kroonleht moodustab pika kannuse, ku,hrr
suubub meenääre. Tolmukko.nd satnasugune nagu Dįcentra perekonnal.
Toļ,meļdavad peamiselt kįmalaseįiigid või toimub isetolmlemine. ViĮi _kõdrakujuline kupar. Seemned enamasti mustad, kileja lisemega, säilitavad idanemisvõime 3 aasta kesteļ.
Perekonda kuulub umbes 30 liiki, mis on levinud kogu põhjapoolkeral,
nii tasandikel kui ka mägedes, enamasti aga niiskemais ļehtmetsades.
Neli ļiiki esineb ka Lõuna-Aafrikas. Rohkete liikide esinemine KeskAasia mäestikes, Hi,rnaalajas ning Edela-Flil,nas, sealhulgas ka alpiinses
kõrgusastmes, on lubanud järeldada, et pererkond on välja kujunenud
primaarselt Ida-Aasias.
Eestis esinevad ļooduslike įiikide kõrvaļ il<a dekoratiivsed aia1iigid C.
lutea (L') DC. ja C. nobįįį's (L') Pers. Lääne SuunaS (Gotlandil) esineb
ļähedane C. pumiĮa (Host) Reichenb., Lātini jõuab lõunast C. caaa (L)
Schweigg. ĮC. buĮbosa (L.) DC.ļ. Leningradi ümbruses on harukordadel
leitud rnetsistunult C' bracteata (Stephan) Pers. ja C. angustifoĮia
(Marsch.-Bieb.) DC.

l.

Õite kandelehed tavaliselt sügavaļt lõhestunud. Viljaraod vilja pikkused või pisut iühemad
2. Harįlik lõokannus
CorgdaĮis solida (L') Swartz

-

Kandeļehed jagunemata, munajad. Õisik väheseõieline. Viljaraod viljast 3-5 korda lühemad
l. Keskmįne lõokannus _ CorgdaĮ[s fabacea (Retz.) Pers.

l. Keskmine lõokannus - Corgdalis fabacea2 (Retz') Pers., Synops.
pl. 2: 269. 1807; Led. Fl. Ross.
I : 99. l84l; Wied. et Web. Beschr. p'han.
Gew. Esth-, Liv- u. Cur,l. 405. 1852; Hegi, Il1ustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.
a (l) :60' 1958-1963.
C' įnterrrledia (L.) Mėrat Nouv. Fl. env. Paris
272. l9l2; Link, Handbuch 2 : 257. |B3|; M. Pop. in Fļ' URSS 7 : 665. 1937;
L.
Bagd. in Liet. fļ. 3:475. 196l.
- Fumarįa buĮbosa var. įntermedįa
Fumarįa
Sp. Pl. 699. 1753; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 3B4. l8B2.
fabacea Retz. Prodr. Fļ. Scand. ed' 2' 167. 1795. Xoxlarķa ūpoMexyToĮIHar.

4.

7-l5 (20) cm. Mugu1 kerajas või piklikkerajas,
helepruun. Vars nõtke, Soomus- ja alalehe ja kahe
õrna pikarootsulise varrelehega. Lehed haļlikasrohelised, kahelikolmetiTaime ,kõrgus

l,5 cm läbimõõdus,
l

See nirņi esineb juba l6. sajandi botaanikuil.
(lad. k.)
oataoline; f aba
uba.

2 fabacea

-

-
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l45. joon. Keskmise lõokannuse (CorgdaĮĮs fabacea) areaal.

sed. Kobar suhteliselt lühike. oied 15-20 mm pi{<ad, umbes l0 nrm pikkustel niitjatel raagudel, roosakaslillad või sinakad. Kandelelred terved.
Kannus tömpjas, sirge. Kupar 10-20 mm pikk. Seemned läiĮ<ivad, tumedad, umbes 2 mm pikad.

Õitseb apri,lli teisel poolel ja mais. Viljub mais-juunis.
Eestis on 1iigi leviku kirdepiir; siit Laadogani veeļ üksnes üį<sikleiud.
Kasvab sagedamini lehtmetsades ja võsastikes Lääne-Eesti mandriosas;
keskmise lõo'kannuse kui varakevadise eĪemeroidi leiukohti on aga vähe
kindlaks tehtud. Vanemaaegseist fļoristidest on liiki kogunud C. Ledebour
Tartu lä,hedalt, C. Winkler Vilsandiļt, A. F. Wiedemann Tallinna Lasna_
mäelt, E. Russow jt. Leidub A. Bunge eksikaat.kogus.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa keskrajoonides (ida Suunas
okaa keskj'ooksuni ja Donini). Kesk-EuroopaS, kus ,mäestikes ulatub
okasmetsa_ või isegi subalpiinsesse vööndisse, tavaliselt aga on seotud
tamme- või pöögirmetsadega. osaareaaļid oir Apenniini poolsaare põhjacsas, Norras (Tromsö ümbruses jm.), Lõuna-Soomes (Tampere, Kuopio),
Rootsis kuni Örnskjöldsoikini. Atlantilises Euroopas puudub. (l45. joon.)
Keskmise lõokannuse vormil C. fabacea Ī. įrt'cįna Christ. (Neue l(rįt. Fl., 235.
on alumine leht kolmelį jagunenud. Eestist pole seda vormi teada.

1953)

CorgdaĮis salįda i (L.) Swartz in Svensk
Bot. 8:531. l8l9;-Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. a (1) :58. 1958-1963;
Fumarįa buĮbosa var. soĮ.įda L. Sp. Pl.
Bagd. in Liet. Īl' 3:474' 196l.

2. Harilik lõokannus
1 soĮįda (lad' k.)
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_

_

-

įįhe, kõva, terr-e

C' HaĻ
pl. 2:269. įB07.
Fl' Est-, Liv_ u' Curļ'
įeri
383. 1882; M. Pop. in Fl. URSS 7 :67l. 1937; Mischk. in Õ;r. ,Įeuurrrp. o6n.
2:L74. lg57. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no 160. 1939. - Xox,larķa
nĮoTnafl, x. lalnepa. (l46. joon.)
4. Taįme kõrgus l0-l5 (30) cm. Mugul helepruun, B-15 mm läbi_
mõõdus. Mugula sees areneb iga aasta n'oor mugul. Vars harunemata,

- Corgdalis digitata Pers. Synops.
Willd. Enum. hort. Berol. 2:740' l809; Klinge,

699. 1753.

@

d

d

C

a

ffi

I

€

146. joon. Harilik ļõokannus (Corgdalis soĮĮda):

osa viljadega'

c _ r'ili, d -

õiediagramm, e

a -_ õitsev taim, b - taįme
mugui ristļõikes. (a ja b

_

-

üįemine

orig.)
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l47. joon. Hariliku lõokannuse (CorgdaĮis soĮĮda\ areaa|.

maapinnal Sageli tupja]t vart ü'mbritseva aļa1ehega. Varrelehti 2, halļi*
kasroheļised, kaheli või kolmeli jagunenud. Kobar Īi,he, ruljas. oie kande_
lehed tavaliseļt lõhestunud. Kroonļehed roosakasliļlad või sinakad, i,52 cm pikad. Ka,nnus tö,mp, kroonlehtede pikkune. Kupar ļongus, sujtl..
valt ahenev, l-l,3 cm pikk. Seemned 2 mm läbimõõdus.
Õitseb aprillis-,mais.
Eestis levinud paiguti salukuusikuis, .ļehtmetsades, varjukail nõlvadel ja kaļdavõsastikes, harva ka niidul (Manilaiul isegi kuivaļ niidul).
Esinemis,kohas kasvab enamasti hu,lgaliselt, luues kohāti (Neeruti jm.)
saļu-lehtmetsade kevadise aspokti. Sagedamini kaasnevad liigid on uärr_
ülane, siniļiļ'l, koldnõges, imekannike, kol1ane kuļdtäht jt. T. Lunts on,
hariliļ<ku lõokannust kogunud K. Eichwaldi eksikaatkoģu jaoks (l939,

Valgehobuse mäelt)
Üldlevįk. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas peale kagu_
ja põhjarajoonide ning väheses ulatuses Lääne-Siberis. Lääne-Eurooįas
ei ulatu 1iigi areaal Atļandi ookeani rannikuni, 1äänepiiriks on Püreneed(l47' joon.) Liik esineb ka Lõuna-Soomes. Taanis ja Rootsis peetakse teda,
põhiliselt sissetooduks, samuti Taškendi ieiukohaļ Nõukogude Liidus_
Väike osaareaal on Liibanonis. Kasvab huumusrikkal pinnasel enamasti
lehtmetsades,,ovraagides, jõekallasteļ. Peetakse põögimetsade karakter_
įaimeks. Mäes'tikes esineb maksimaalselt 2200 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Harilikku lõokannust kasvatatakse dekoratiivtaimena peenardel, kiviktaimļates ja parkides. Taļub hästi varju (puude.
all), kuid eelistab siiski kobedamuļlalist poolvarjuIist kasvukohta. Paljundatakse nii mugulate kui ka seemnetega. varem on juurt kasutatud ka
rahvameditsiinis.
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on eristatud järgmised alamliigid:
ssp. soĮida
tugevakasvuline, roosade õiiega, nende kandelehed
- enam_vähem
lõhesįunud, õitega
ühepikkused, vahel õitest įühemad; esineb
areaali piirides;
ssp' Įaxa (Fr.) Nor,dst.
roosade õitega, nende üle- nõrgakasvuline,
mised kandelehed vahel terved,
õitega enam_vä,hem ürlrepikkused või õitest
pikemad, esineb Lõuna_Soomes ja Rootsis, võib-olļa kā Eestis.
Heledaõieline v'orm on eristatud nime all Ī' albifĮora Led.

7. perekond punand

L. Sp. PI. 699.

1753,

- Fumarįal

L.

p. p.; Gen. pl. ed. S. Jt4. 1754, p.

p.

U,heaastased taimed kitsaste õiekobarate ja varakult varisevate kit_
ebakorra,pärane. Vili
-kroonlehtedega.-Kroon
- üheseemneline pähk_
like. Seeme
ļisemeta. Enamasti umbrohud.
Fumaria p'ere,konda kuuļu,b poolsada 1iirki, mis esinevad Vahemeremaa_
dest aļates kuni Sise_Aasiani (eriti levinud läänepoolsetes Vahemeremaades). Kasvukohad Kesk-Euroopas on enamasti sekundaarsed. Uks
punandiliik on kodumaine ka lda-Aafrikas. Euroopas ja Aasia lääneosas on 1aiaļdaseļt 1evinud ka F' Vaįįįantįį Loisel.
saste

l.

Harilik punand (juushein)
Fumarįa officĮnaĮis, L. Sp. Pl. 7001753; Led. Fl.Ross. 1: l05. l84l; -Schmalh. tDn. Cp. , Īoxg. Pocc' !:42.
lB95; Klinge, Fļ. ,Liv-, Est- u. Curl. 3B4. lBB2; M. Pop. in Fl. URSS 7:
7l3. l937; Mischk. įn on. Jleulturp. o6;r. 2 : 176' lg57; H'egi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :69. 1958-1963; Bagd. in Liet' Īl. 3:Ą76.
196l.
ĮultxHNa JleKa.pcTBeHHa'!' A. aITeĮIHaf. (l48. joon.)
o. - Püstine, 10-30 (50) cm kõrgune rohttai,m väūe harunenud vao_
lise varrega. Lehed halļikasrohelised, mitmekordselt jagunenud, alumised
-kūsas
rootsuga, ülemised r,ootsutud. Õied 6-9 mm pikad,
kobaras, vio_
letjasroosad, tipul tu,me laik. Vä1ine ļ<noo,nlāht kannus,ega' Tupplehed
munajassüsijad, umbes 3 korda õiekroonist lühemad. Sigimik pikĖ, niitjas, ühepesaļine. Vili
- ürnmargune^ pähklike, 2 mm läbimõõdus, avaneb
ülaosas augu.kese moodustumise teel.
Õitseb juunist augustini.
Levinud kogu Eestis sageda umbrohuna põ{dudel
prahipaikade taimena.

ja

aedades ning

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroo,pa_osas' Kaukaasias
Eur,oopas ļaialdaseļt levinuc
umbrohi, mis on põllukultuuridega kaasnenud juba neoliitirkumis. Lõunas
esineb ,kuni Etioopiani, Loode-Aafrikas mägede keskastmeni. Norras ula_
tub põhjas Tromsöni (mägedes kuni 600. kõ.gr."ni)' (l49. joon.) Tul_

ja Lääne-Siberis (kuni obi ülemjooksuni).

ļ

Sõnast įumus (lad. k')

_

officinaĮis (lad. k.)

apteegis ravimįaimena kasuįatav.

uĮdvarjundile.

z

-

su.its,

sej.leņ;t

|umaria

-

suitsjas; viide ļehtede hallikale
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_ tairn õite ja
148. joon. Ī-įarilik punand (Fumaria officinaĮis)'' a
pikilõikes, d _
_
c
õis
emakasuue,
emakas,
(orig.),
ü
viljadĮga
vili pikilõikes.
tolmukas, e _ vili, f
-
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149. joon. IJari1iļ<Lr punandi (Futnarīa officinaĮis) areaa1.

nükana esineb Põhja- ja Lõuna-Ameeriļ<as ning parljudes Aasia-maades.
Kasvab sageli koos kukeleiva, ,kukehirsi ja rebasheina liil<idega.
Majanduslik tähtsus. Punand sisaldab alkaļoidi fumariini, mida.meditsiinis on l<asutatud isut,õstva vahendina. Droogiks o,n kogutud varretippe
õite ja lehtedega (Herba Fumariae), millest saadud ekstrakti ja mahla
'on rahvameditsiinis tarvitatud silmade punetuse ja silmapõ1etiku puhul.
Söögiisu tõstmiseks joodi punanditeed. Põļluumbrohuna vajab tõrjet.

2. aļamseļts

Capparineae.

-

Õiekate ,kaheli. Enamasti 4 tupplehte.

2. sugukond ristõielised
CruciĮ'erae 'B. Juss. ex A. L. Juss.
(Brassicaceae Burnett)'
Eesti NSV-s esinevad ristõielised on ühe_ kuni ,mitmeaastased roht_
taimed' kuid sugukonnaS esineb tka pulrmaid, poolpõõsaid 1'a isegi põõsaid ning väiksemaid puid' Enamasti tugeva peajuurega taimed. Mõnikord esineb risoom. Vars on tavaliselt harunev, tugev, ,püstine, harvemini
nõrk ja lamav või tõusev. Lelred asetsevad enamasti juurmise kodarikuna
ja ka varreļ vahelduvalt; nad on istuvad, a1useļ r.ootsutaoļiseks ahenevad
või rootsuļised, terved, hõlmised, lõhised r.õi jagused įihtlehed; rliitlehti
esineb harvemini. Abilehed tavaįiselt puuduvad. Ristõieliste ļeļrtede anatoomilise ehituse omapäraks on valkainet
ensįiümī mürosiini
sisal_

l

-

Nimi on tuletatud ladinakeelsetest sõnadest crLĮx

tujuliselt

asetsevate kroo.nlehtede jārgi.

2 ļ(oostanud V.

Kuusk.

-

-

rist, fero

-

kalrnan; risti:
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davate idioblastįde, flfl. mürosiinrakkude eSinemine. Karvasus võib
oļla mitmesugune: tavaļisemad on
lihtsad või mitmeti harunevad karr,ad, kuid esineb ka täht- ja näärmeļiarvu n ng näärmeköbrukesi. Suhteliselt väikesed õied on koondunud
ļiobarõisikuteks; mõnikord on kobarad ebasarikjaks lühenenud või
moodustavad pöõrisja liitõisiku; hari,a asetsevad õied kaenlavõrsete tipul

ja on seega näivalt lehega vastakuti
{Coronopus). Õisikud on ilma tipmiste õiteta. Õied on mõlemasuguļ50. joon. Ristõieliste tüüpiline õie.
lised, enamasti kandelehtedeta. Õįe
diagrarrrm ja _r,aļem.
eiritus on äärrniselt korrapärane
(150. joon.) . Neljast kahel ringil
asetsevast tupplehest moodustavad kaks transversaalset välimise' kaks
mediaalset sisemise ringi. Transversaalsed tupplehed. on mecļiaaļsetest
enamasti laiemad ja alusel sageli kotitaoļiselt välja sopistunud. Nendesse sopistesse koguneb mesimahl. Tõenäoliselt osutuvad väl mised,
K"*"Cr, A2*a 01zrz)

transversaalselt asetsevad tupplehed moondunud kandelehekesteks, nagu
väljerrdasid l936. a. F. Pax ja K. HofĪmann. Neli kroonlehte asetsevad tupplehtedega vaheldumisi. Mõnikord on kroonlehed l<ängunud,puuduvad täiesti (Lepidium) või on moondunud toļmukateks (CapseĮĮa
bursa-pastoris var. apetaĮa). Kuus tolmukat on jaotunud kahte ringi.
Kaks transversaa]selt asetsevat, l'ühemat toimukat moodustavad väļimise
ringi. Neli pikemat, sisemise ringi toilmukat on ,paariti mediaaliļe ļähenenud. Mõnikord puuduvad transversaaļsed toįmukad või on sisemisel rin_
gil ainult kaks tolmukat. Tolmukaniidid ehk fiļamendid on enamasti lihtsad, harvemini tiibjate või hammasjate jätketega. T'olmuka,peade kuju
varieerub, kuid nad on peaaegu ala'ti s,üdaja või n'oolja alusega ja tipul
hariļikult tömbid. Õiopõhjal tol,mukate aluseļ asetsevad meenäärmed, milte
kuju, arv ja asetus sõltuvad vabast ruumist õiepõhjal sigimiku, tolmukate
ja õiekatte vaheļ. Kui ruumi on 'l*ülĮaļdaseļ't, areneb õiepõhja'l pidev
meenäärmete ring ümber toļmukate. Väherrra ruumi korral on ring katkendlik. Transversaaļsed näärmed lühemate tolmukate alusetl võivad olļa
paarilised või paaritud, ümbritseda tol'mukate alus't või paikneda nende
sise- või välisküljel. Mediaalsed meenäärmed pikemate tolmukate alusel
on paaritud ja paiknevad nende välisküljerl. Sageli 'on mediaalsed näär_
med redutseerunud või puuduvad hoopis. Väga harva esineb pidev näärmering tolmukatest seespool ümber sigimiku aļuse (SubuĮaria). Õie
keskel asetseb üksainus, ülemise sigimikuga enrakas. Ainult erandjuhtudel
on sigimik vajunud õiopõhja sisse, olles pooleldi 'aļumine (SubuĮaria).
Ristõieliste sigi'mik on moodustunud neiljast kahe ringina paiknevast viljalehest. Välirrriseļ ringil transversaalse'lt asetsevad viljalehed o,n Suured,
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poolmete įaolised, avatud tüüpi, steriilsed, ja varisevad vilja pakatamisel.
Sisemiseļ ringil mediaaļseļt asetsevad viljalehed ,on tugevasti redutsee_
Īunud, suįetud tüüpi' fertiiļsed. Vi1ja pakaįamisel jäävad need (vilja_
raanr ja selļe vaheļ olev pingui kiie) mõneks ajaks püsima. Sigimiku
jaotab kalreks viljapesaks tõelin'e vahesein, mis ,on mediaatlsete vilja1ehtede osa. Mõnikord, kui vahesein on redutseerunud või üļre viljaseina vastu
surutud, on sigimik ühepesaline. Seemnealgmed on kampülotroo,psed, neid
on viliapesas üks kuni palju. Ena,masti orr sigimik istuv, harvemini aSetseb jalal elrk günofooril. Emakaka'eļ ,on mitmesuguse ,pikkuseg,a, vahel
aga puudub. E'makasuue on terve või kahehõįmaline, peajas või lame.
Suurem oSa ristõielisi on risttoūmlejad, kus,juures toimlemine toimub
putukate ka'asabil, vähesed aga ,on isetolmle1'ad' ViĮjade põhitüübid on
kõder ja'kõdrarke, harvemini esin,eb suLg_ või 1aguvili. Kõdrad on ruĮjad
yįi poolmetel esinevate roodude tõttu veidi kandilised, sageli kergelt kokku
surutud, alt üįes kaheks poolmeks pakatavad. Kõdrakesed on kas kü{grniseļt või selgmiselt tugevasti korkl<u surutud. Esimesel juhul on vilja
vaļiesein r,äga kitsas, teisel julhul vi11'a suurima ristļäbimõõdu laiune.
Kõdrakestel on sageli tiibjad jät,ked või ääris. Vaļminud rkõdrakesed ena_
masti avanevad. Mõnikord jääva'd ļ<õdrakesed suįetuks, seejuures nende
viljasein enamasti puitub (Coronopus, Bunias), vili võib muutuda ühe_
pesalise,ks ja üheseemneliseks (NesĮia). Niisugune vili meenutab pähkli_
kest. Triibuseie .Brassjceae on iseloomulik lkalrest Įüļist koosnev vili, kusjuures kumbki ļüļi võib ol1a erinevalt arenenud. I(ui alumine lüii on
hästi arenenud, siis pakatab ta kahe Poolmena. Uļermine ļüļi on sel juhul
lülrem, p.(jenem, norkakujuline, seentneta või ühe või kahe seemnega ning
jääb suietuks. Mõnikord on mõlemad lülid enam-vä,hem võrdselt arene_
nud, lühikesed .ning jäävad suleįuks (CahtĮe, Rapistrum). Kui aļumine ļüli
on lüIrike, moodustab üļemine ļüli suuremä ,oSär mõnįkord sisaldab huļk
seemneid ja laguneb ristsuunas üksikuteks tükkideks. See ,on tüüpiline
laguvili (Raphanus raphanistrum). UĮemine viljalüli on enaļmaSti ühepesa1ine. Mõnikord ,on ka ,a1u,mine viljalü1i ülropesaline; sel juhul puudub valminud vi{jas vahesein täielįkuĮt'või on ühe viljaseina vastu surufud (CakiĮe marįtįma). Seemneid areneb viljas üks kuni palju. Nad on
väga mitmesuguse Suuruse ja kujuga ning ,asetsevad viljapesas ühe või
l<ahe reana. Seemned kinnituvad funiikuli ehk seemneväädi abil enamasti
rippuvalt, harva horisontaalselt {Biscutella\ või püstiselt (Brassiceae
triibuse esindajate ülemises viljaĮülis). Ris,tõieįiste õļirįkkad seemned on
ilma endospermita. Idu arenguks vajalikud toitained paiknevad idulehtedes. Idulehed on enamasti varretud, harvemini varreĮis,ed, tipul ümardu_
nud või pügaldunud, harva ļõhestunud (Lepidium satiuum). Idanemisel
ilmurrad idulehed maapinnale, suurenevad ja muutuvad roheliseks ning
mõnikord püsivad kuni taime õitsemiseni. Idu ghitus orr ris,tõielistel nelja
tüüpi. l) seljajuureline idu: idulehed ,on lamedad, idu1'uure,ke paikneb
fihe idulehe seljal; 2) servajuureline įdu: iduļehed on ļanreda,d, idujuureke
paikneb iduļehtede ühel serval; 3) idulehed on pi,kisuunas voltis, meenu_
tades poolavatud raamatut; idujuureke paikneb rennis; 4) iduļehed on
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või spiraalseļt keerdunud; idujuureke paikneb enamasti selg,m,isel,t, harva servmiselt.
Paljunemisviisidest,esinevad ristõielisteļ Seemnetega ja vegetatiivne'
paljunemine. Seem;nete peamiseks loodusļilkuks levitajaks on tuuļ. Seemnete kukkumist emata,ime vahetusse lähedusse väldib n,ende väljapaiskumine viljast, mis vaļminult äkki pakatab või spiraa{selt keerdub, paljudel.
juhtudel ka seemnete kerajas kuju, milĮe tõttu nad eemale veerevad. Mõnel
juhul levivad seemned vee kaudu. Kõige olulisem tegur ristõieļiste įevimises on aga inimene oma tegwusega. Enamasti püsivad s'eemned kaua
idanemisvõimelistena, üksikutel juhtudel isegi mituküm.mend aastat. Palļudel ,kahe- ja mitrleaastastel tainredeļ esineb s,eemnetega paljunenrise
kõrval ka vegetatiivne paljunemine uute taimede ar,enemise teel ena_
masti juurevõsunditest, mõnilkord ka juuretüļ<kidest (Bunias orientaĮĮs)'
või risoomi] o1evaist adventiivpungadest (Cardutrlīne). Harva arenevac:
uued isendid ka ļelhtedeį olevatest adventiivpung,adest (Cardamine pratensis). omapärane vegetatiivne paljunemisviis esineb Cardamįne buļbįIeru'\ - varrel lehtede kaenlas arenevate sigipungade abįl.
Ristõielis'teļ võib sageli kohata vää'rarendeid. Kõige sagedarmad väärarerrclid on roheliseks muutunud õi.ed, täidisõied ja pungakuju1ised su1etud õied. Niisuguseid muutusi põhjustavad enamasti putukad. Väga sageli
esineb õisikus kandelehti' Tihti on mõnd õieosa normaalsest suuremal
(harva väiksemal) arvul. Vaheļ tāhgldatakse paljude ļühikeste ļehistunud ja õitega Įõppevate harude esinemist. Need arenevad lehtede kaenlas asuvatest seriaalsetest varupungadest. Juurekaeļaļ või varre 1rõige aĮupahku. Ka mitntises osas esineb mõnikord mugulasarnaseid puhetisi
mesugustel teisteļ taime osadeļ võib pahku esineda. Mõnikord tähel'datakse tLihje vi1ju või ühesugulisi õisi. Väärarerrdite hu.ļ,ka tuleb arvaLa
ka eral<ordselt tugev karvasus.
Ristõieliste haigustest on sagedamad seente põhjustatud kahjustused"
Ristõielised on maguna,laadsete - Pa1laaeraĮes (Rhoeadales) seltsis
kõige liigirikkam sugukond. Siia kuulub 35l perekonda ligi 3000 liigiga.
Nõukogude Liidu flooras on ristõieliste sugukond <NSVL fioora> (l939),
andnleiļ esindatud l27 perekonna ja 760 liigiga.
Ristõielisj 1eidub ,maakera kõigis osad'es, kuid nende põhiline leviku_
ala asub väljaspool troopiü<at, peamiseilt ,põ,hjapool,kera1. Troo'pikas lei*
takse ristõielisi peaaegu ainult kõrgmägedest. Kõige rikkalįkum on rist*
õieliste floora Vahemeremaades ja Ees-Aasias, lrust pärineb ka Suur
hulk perekondi ja liike. Mõned perekonnad ja 1iigid (LepĮdtum, Carda'
mĮne, Sisųmbrium, Nasturtium, Įļorippa, CapseĮĮa bursa-pastoris) on:
kosmopoliitse I evikuga.
Sugukonna liike esineb väga erinevateį muldadel ja ,kasvukohtadel,
aļates kõige kuivematest pa{jastest kaijudest ja lõpetades täiesti vesiste
aladega. Kõrgmägedes kasvab ristõielisi õistaimede leviku äärmise piirini. Suurem osa ristõielisi on antropohoorsed ja apofüütsed iiigid.
Ristõieļisįe suguĮ<onnas ,on huįk kasulikke taimi _ köõgivilja-, sööda-,
seemne tipul ristsuunas kahekorra murtud
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õli-, ravim-, vürtsi_, mee_, värvi- ja deko,ratiivtaimi. Paljud liigid aga
on laiaļdaselt ,levinud tü,likad uImbr.ohud või prahitaimed.
Ristõielised on Maad asustanud juba umb,es 30 miijonit aastat.
A. N. Krištofovitši andmeil esines neid juba tertsiaaris, alates miotseenist' A. Hayeki andmeil isegi kriidiajastul, kuid viimase väite kohta puu_
dub kindeļ tõendusmaterjal.

Ristõieliste süstemaatika on pika ja otsinguterohke ajalooga. Selle
monoļiitse sugukonna arvukatel ļiikidel ja pereko,ndadeļ on süstemaatika
seisukohaįt väga tähtis organ
s'arnase ehitusega, mis- õis - väga
tõttu fülogeneetilise süsteemi üļeselritarnine
on osutunud väga raskeks.
Ristõieliste pikaajalise o,lemasolu vältel on nende hulgas kujunenud mitu
arengusuunda, mida süstemaatikas käsitatakse triįbuste ja alamtriibustena. Triibuseid eristatakse, o,lenevalt käsitusest, l0-l9. Vanimat rühma
praegusaegsete ristõieliste hulgas esindab triibus StanĮegeae, eriti sel1e
perekonnad Stanlega, Ų(area ja Macropodįum. Need sarnanevad õie ehituseļt peaaegu täiesti Capparaceae sugukonda kuuluva CĮeome perekonna
liikidega, mille varasematest esindaijatest ristõielised tõenäoļiselt põlvnevad.

Õie evoįutsioonis täheldatav õieosade arvu vähenemise tendents leiab
kinnitust ka ristõieliste juures. Näib olevat tõenäoline, et ristõieliste õis
on algselt olnud neljatine. Praeguste ristõieliste hulgas ilmneb' võrreldes
algse tüübiga, õie tugov r,edutseerumine, miile tuļemuseks on põhiliselt

kahetine õis.
Eesti f 1ooras on ristõielised esindatud viie triibusega: Arabideae,
Hesperideae, AĮgsseae, Brassiceae ja Lepidieae. Eesti ristõieliste fļoora
liigiline koosseis muutub aasta-aastalt rikkaļikumaks. Käesoleva ajani on
meiļ kindlaks tehtud 89 ristõieļiste liiki (i1ma juhus1įkult metsis,tuvate
kultuurtaimedeta). Li,igirikkuse po,olest seisavad ristõielised Eesti fļooras
viįendal kohaļ. Liigiri.kkam,ad on .nende poolest Läāne_ ja Põhja-Eesti.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL
t,
ļ)

L.

ū.

-;

j
6.

Vili avaneb kaihe poolmena
Vili ei avane kahe poolmena

Viļi Vili -

2
43

kõdrake

3

kõder, mõnikord
lühike kõder (läheneb kõdrakesele)
Kõdrake külgmiselt kokku surutud
Kõdrake seigmiselt kokku surutud
Kõdrake kü1gmiselt la,medaks surutud
Kõdrake külgmiselt rkergelt kokku surutud

20

Kõdrake

l0

Kõdrake
Kõdrake

tiivu1ine

pa

tiivutu
ljuseemneline

4
|Ą

5
t2

6

47. .perekond litterhein

_

ThĮaspi L.
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7.
8.
9.

Kõdrake mõneseemnel ine
Kõdraį<e neljaseermneline

Kõdrake

7

48. perekond litrik

_

TeesdaĮiu R. Brown

kaheseemneline

Seemned varisevad koos

8

vilja rpoolmetega. Viļi kaksikviljataoline
4l. .perekond kuukõdrik _ BįscuteĮįa L.

Seemned vabanevad vilja poolmetest
Kroonļehed väikesed, kuni 3,4 mm pikad
39. perekond kress

Kaks kr,oonļehte teistest suuremad,

9

mm pikad
perekond ibeeris

ü:le 4,5

42'

Lepidium L.

-

Įberįs L.

-

10. (5.) Kõdrake,kolmnurksolt äraspidisüdajas, paljuseemneline
46. perekond hiirekõrv

l

l.

Kõdrakeovaaļne

Kõdrake nel jaseemneline

43. perekond kaljukress

Kõdrake ka.heseemneįine

72.

ļ3'

ļ4.

-

CapseĮĮa Med.

-

:

ll

Hornungia Reichenb.

39. perekond kress

Lepidium L.

-

(a.) Vilja poolmed ilma roodudeta
8. perekond mädarõigas Armoracla Gaertrr., ltey. et Scherb.

Vilja poolmed selge

pikirooga

lB
Vees k,asvavad väi,kesed, kuni 8 mm kõrgused naaskeļjate lehtedega
taimed

50. perekond naaskelleht

-

Subtt.Įarįa L.

Mereranna'l kasvavad, kuni 30 cm kõrgused, enamasti haruneva var_
rega ja ü1dkujult rnunajate lehtedega taimed
49' perekond merisalat * CochĮearįa L.

(3.) Kõdrarke selgmiselt väga kergelt koikku surutud, ovaalne
6. perekond kerss _ torĮppa Scop.
Kõdrake selgmiselt tugevasti ,kokku surutud
15
t5. Kõdrake täiesti lame, ovaalne
16

l6.

Vilja poolmed kumerdunud

Kõdr,ake Suur' enamasti ü,le 3 cm

2l.

Kõdrake väike,

3-4

17. Kõdrake ääriseta,

-lB'
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17
piĮ<k

Vilja poolmed
Õied

perekond kuukress

rnm pilkk, karvane

25. perekond kilbik

ovaaįne

,kumerdunud, serval lamedad

kollased

23' perekond

või

-

-

I-unarįa L.

Į-obuļarla Desv.

äärisega

fibiigia

- Fibigia

į8
19

Med'

Õied valged

24.

p,erokond

kogelejaroli

Berteroa DC.

-

{9. Vilja poolmed keskelt rkumerdunud, servalt la,medad, peaaegu ümarad
22. perekond kilbirohį - AĮųssutn' L'
Kõdrake äärisega, ära spidipirnj as

_

Camelįna Cranįz
20. (2.) Vili - ļühike kõder, laiusest veidi üįe koļme korra pitkem. Mõnel
2L
ju,hul ei ole vilja pikkus kolmdkordsest laiusest suurem
23
Vilja 'pikkus tunduvaļt suurem kui tema kolmekordne laius
2l. Viļi enam-vähem ruljas või ovaaįne
6. Perekond kerss - R.oriPPa ScoP'
44. perel<ond

tuder

selgmise}t tugevasti į<okku surutud, ovaaļne
22. Kroonlehed tipul ümardunud või pügaldunud
26' perekond kevadik

Vili

Kroonlehed

kalrelõhesed

27. iperekond varakevadik

_

22

_

Draba L'

ErophiĮa DC.

23. Kõder nokaga

24
29

Õied kolįased või kahvatu-rohekaskolįased
25. Õierl kahvatu_rohekaskollased. Vilja pooļmed ühe seige pikirooga
Õied ļ<olJased. Vilja poolmed ühe või kol,me selge pikirooga

25
26
28

Kõder nokata
24. Vanemad õied violetjad või pruunikad, .noored koļļased
28. perel<ond liivsinep _ DipĮotaxįs DC.

26.

I(roonlehed violetsete roodudega

30. perekond võõrkapsas

_

Eruca MiIl.

27
Kroonlehed pole violetsete roodudega
Tai_
27' Varrelehed täiesti terved, suured, elii,pti1ised, vart ümbritsevad.
med sinaka kirmega
Conringla Adans.
37. perekond suitsrohi

-

Lehed sulglõhised, ļihtkarvadega. Taimed tumeroheļised
Erucasįrurtl (DC.)
29' perekond koerasinep

28. Vilja
Vilja

poolmed ühe selge keskrooga

3l.

perekond kapsasrohi

poolrned į<olme selge pikirooga

29. Esinevad

näärmekar,vad

-

_

32. perekond sineP

18. perekond levkoi

_

C'

Presl

Brassįca L.

-

SinaPis L.

Matthįola R' Brown

30
' -1
Näärmekarvad prruduvad
taime
vastu
hoiduvad
harud
mille
karvad,
harunenud
Esinevad
ainult
30.
+. perekond harakalatv - Ergsimunt L'
20 Eesti NSV

fļoora
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Liht- või harunenud karvad; vii'maste harud ei hoidu vastu taime 3t
3l Esinevad ainult lihtkarvad
Bz
Esinevad nii litht- kui ka ,harunenud 'karvad
3ī
32 Kõilk lehed terved
l. perekond kõdrik AĮĮįarįa Scop-.
Lehed lõhestunud
33
'mänikord
; Vilja poolmed kolme'plįi.ļogr;
į.j,ninļ .ļoj t"i.t"st selgem. Õied enamasti koļļased, harva valged. Vars ja ļehed vähemalt
taime alumises osas karvased
2' perekond unilook
- Sisgmbrįam LVilja poolmed ühe pikirooga või siledad
34
34. Õied kollased
35
Õied valged või ļilļakad
36
35. Vilja poolmed siļedad. Lehed sulgĮõhised või -jagused. Ainult varre
alumises osas esineb väga 1ühikesi karvu
6. perekond kerss - Rorippa Scoppoolmed
Vilja
tugeva pikirooga. Lehed kanneljad. Alu,miste lehįede
roots, mõnikord ka 1aba karvan,e
5. perekond kollakas
Barbarea R. Brown
36.

-

Vilja

poolmed peenikese pikirooga. Õied valged. Lehed ,kanneljad;
Ainult õieraagude{ ja õisikuteljel väga ļühikesi karvu
7. perekond allikkerss
Nasturtįun R. Browrc

Vilja poolmed siļedad. Õied valged,

-

1iila,kad või lil1akas,punas,ed;
mõniļ<ord kroonlehed puuduvad. Lehed sulgjad, enam või vähem karvased. Vars paljas või karvane' Harva taim täiesti paljas
9. perekond jürilill
Cardqmįne L..
37.

-

Õied kahvatukol1ased; kroonļehed tupplohtedest ļüįremad. Lehed

kaheļi_ või koļmeli-sulgjagused

3. perekonį

peenIook

Õied valged või violetsed
Õied vioļetsed. Lehed terved
oied puhasvalged või valkjad
39. Kõdrad paljad. Vilja vahesein õhuke

-

Descu'raįnįa \Nebto et Berth_.
3&

38.

17' perokond įiöliļl

40.

4l

39.

4a,

-

i(õdrad karvased. Vilja valresein paks, ,kiududega
20' perekond malkolmia
- Maįcolmia R. Browrl
Juurmised lehed lõhestunud või sopiliseļt suurehambaļįsed 4t
Kõik ļehed terved
42,
Varreļehecl sinirohelised, nelrde südajasnooljas alus ümbritseb vart.
Kroonįehed kitsa kiiļu kujuiised, koļlakas- või rohekasvalged. Kõd*
rad hoiduvad vastu vart
12. perekond lehmakapsas
Turrįlis L.

-
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Hesperīs L-

Varrelehed süstjad või lineaalsed, enamasti karvased; nende alus ei
:lühikese pinnuümbritse vart. Kroonlelred äraspidimunaja naastü ja
kesega, valged või veidi lilļakad. Kõdrad varrest eemalehoiduvad
Cardaminopsis (C. A. Mey') Hayek
10. perekond liivrohi
42. Varreļehtede alusel kõrvakesed' Õied valged. Kõdrad hoiduvad vastu

vart

13. perokond hanerohį __ Arabįs L'

Varrelehed aluseį ļühikeseļt ahenevad, kõrvakesteta. Õied valged.
Kõdrad varrest eemalehoiduvad
ll. perekond müürlook Arabįdopsis Heynh.
43.

44.

(l.)

-

Kõdrataoline vili laguneb osadeks või lühike vili jaguneb kaheks

osaks

Vili
Vili
Vili

īu. Vili

Vili

pähklikesetaoline, jääb suletuks
laguneb rist_ või pi.kisuunas või mõlemas Suuilas osadeks
jaguneb ristsuunas kaheks'osaks
laguneb rist- või pikisuunas osadeks
33. perekond rõigas _ Raphanus

45

46

L.

nii

rist_ kui ka pikisuunas üheseemnelisteks osadeks
Chorispord R. Brown ex DC.
19. pciokond korispoor

1aguneb

-

46. Vilja mõlemad lüļid jäävad suletuks'

soondunud
Vili lü1ide įiitumise

vili

pole lüļide ļiitumise kohaļ

ko,haļ s,oondunud; üļemine

roiel-ega

17.

44

48

36. perekond rapister

-

lüli

47

tugevate piki-

Raptstrum Cranlz

Alumine viljalü1i kiilukujuline, ü'ļemine'mõõkjas
34. perekond merisinep

Cakįle

-

Miļlr.

A1umine viljalüli Įühįkese varre kujuline, vähe silmapaistev; ü1emine
1üļi suur, kerajas
-?5. perekond krambe - Crambe L.
48.

49.

Viii rippuv, ürnberringi tiivuline

14. pere,kond sinerõigas

Vili tiivutu
Vili ühepesaline

Vili kahepesaline

-

Įsatį.s L.
49
50

5l

*. Vili

äraspidipirnjas, kcrkja seinaga. Peale viljapesa viljas veel kaks
tühikut
Mgagrum L.
15. perekond hiiretudrik

-

Vi1i kerajas, võrkjas-auklik
5l

Vili viltumunajas,

20*

45. perekond linnutuder

-

Neslla Desv.

peaaegu teineteise koha'l asetsevate viljapesadega
16. perekond tõlkjas * Bunįas L.
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Vil japesad asetsevad teineteise kõrval
52. Vili südajas, pirka ja peenikese emaka,kaelaga, sile
38. perel<ond võõrkress

Vili

52

-

Cgrdarįa Desv.

neerjas, väga įühikese emarkakaolaga, tugevate võrkroodudega ja
servaļ teravate kühmudega
40. perekond teekress
Coronopas Boehm.

-

1. triibus Arabįdeae DC. Syst. nat. 2: 16l. l82i.
- Esinevad transversaalsed ja peaaegu aiati rka mediaalsed meenäärmed. Transversaalsed
näärmed aļati hästi a,renenud, ümbritsevad ringina või poolringina ilühe_
mate tolmukate alust; mõnikord on transversaalsed näär'med paarilised.
Mediaaįsed näärme<i on transversaalsetega sageli ühinenud. Vili

ena,masti selgmiselt kergelt kokku surutud pakatav iĮ<õder, lrarva ļüĮrike
kõder või kõdrake, mõniko,rd suļetuks jääv või küigmiselt kokku surutud
lrõdrake. Idu'lehed peaaegu alati lamedad. Idu selja- kuni servajuureline.

Į{ürosiinrakud asetsevad mesof,üllis või juhtkimpude juures, harva mõle_
mal pool.

l. alamtriibus Allįariįnae (Prantl) Ķuusk, com,b. nov. Trįbus Sįllopeae subtribus AĮĮįarįįnae P,rantl in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.
3 (2) :
l67. l89l.
Transvers,aalsed lmeenäärrn€d ümbritsevad lühemate tolmukate alust suletud ringina või poolringina; enamasti on nad suurte mediaalsete,meenäärmetega ühinenud. Toimukaniidid lineaaļsed. Emakas istuv.
Vili
kõder. Idule,hed lamedad. Idu täiesti või viltu- enamasti pakatav
selt seljajuureline.
Mürosiinrakud asetsevad mesofüļlis.
1. perekond kõdrik
Scop.

Fl. Carn.-

Aļl,įarįal
515.

Scop

1760.

Kahe- või mitmeaastased, terveie 1ehtede ja lihtkarwadega tai'med.
Tupplehed veidi eemalehoiduvad, liitsasmunajad, valkja servaga. Kroonlehed lühikese pinnūkesega. Transve,rsaalsed meenäärmed mo'odustavad
suletud ringi ja ,on suunte rnediaaļsetega ühinenud. Emakakael ļühike'
Ema,kasuue terve. Vili
enaĪn või vähern neljakarndiline pakatav kõder'
poolnretel
pikiroodu.
Vilja
on kolm
Õhuke läbipaistev vahesein on Seem_
nejälgedega. Vaheseina epidermiraliud on ebakorrapäraselt hulknurksed,
õhukeste sirgete või veidi laineliste seintega. Seemned suured, asetsevad
ühes reas. Idulehed paksud. Idu viltuselt (mõniü<,ord iäiest.i) seljajuureļine.
Perekonda ,kuulub kaks liiki, mis on levinud Euroopas, Kaukaasias,
IĪes- ja Kesk-Aasias. Nõukogude Li,idus esinevad mõļemad ,liigid, Eesti
NSV-s üks liik'

l.

sektsioon AĮļįarįa.
- EuaĮįįario Busoh ex o' E. Schuļz in Engl.
(86) :2l' 1924; Busoh in Fl. Cauc. crįt.3 (a):l8l. 1904_

Pfļanzenr.4
t
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Ladinakeelsest nimest atĮįum

_ lauk

(Įauku meenutava lõhna järgi)

l9l0, in textu. - Kroonlehed piklikult äraspidimunaja, tipul ümardunud
naastuga. Tolmukapead kitsasmunajad. Kõdrad pikad, jämedatel viljaraa'
gudel, īeravalt neljakandilised. Vilja va'hesein sūgavate seemnejälgedega,
ūma roodudeta. Seemned pikad. Idu viltuselt seljajuureline'

1. Salukõdrik - Allįarįa petioĮata l (M,arsch.-Bieb.) Cavara et Grande
in Buļl. orto Bot' Univ. Napoli 3: 4l8. l9l3; Markgr. in Hegi' Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.4 (l): ll8. 1958-1963. * A. offtcinaĮis Andrz. ex
Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3:445. l8l9; DC. Syst. nat. 2:489' l92l
yPCP
et Prodr. l : ļ96. lB24; Busch in Fļ. URSS 8: 3l. 1939; Kot. įn o.rr.
ü:2!4. 1953; Eļeį<s. in Latv. fl. 2:369. 1955; Misohk. in on. .l-IeHuHrp. o6.lt.
Arabįs petioĮata Marsch._
2 : l79. 1957; Jank. in Liet. fl. 3 : 526. 196l.
Bieb. F'l. Taur.-Cauc ' 2: |26. lB0B. - ErgsĮmum aļļįarįa L. Sp. Pl. 660.
l753; Fischer, Naturgesclr. Livl. 265. |778. - SĮsgnftrįunl aĮįįarįd (L.)
Scop. Fl' Carn. ed. 2' 2:26. |772; Led. Fļ. Ross. l : lB2. 1842; Wied. et
Weū. Beschr. phan. Gew- Esth-, 'Liv- u' Curļ' 383' 1852; Rupr' Fl' Ingr'
l : 90. 1860; Schmaļļr. tD.rr. Cp. lr ĪOxrr. Pocc. 1 : 68. lB95. - ŲecHo'IH[IĮa
įļepeluKoBafl, įIecHoIļHLIK Jlel{apcTBeHrrlrü. (l5l. joon.)

Uhe varrega, vahel juurteļ adventiivpungade moodustumise tõttu
mitmeaastane ja sel juhul enamasii kol,me var'rega. Vars püstine, tava!iseļt haruneļnata, 20-l00 cm kõrge, sooniline, sageli ļiļļakas, alumises
osas kaetud umbes l,5 mm ,pi'kkuste õrnade eemaļehoiduvate või alļa_
poole suunatud karvadega, lehistunud. Juurmised lehed 5-14 cm pirkad
įrootsu pikkus moodustaib seļļest 4_-ll crn), nee,rjad, (l,5) 2-9 cm la,iad,
sügavalī täkiļised. Leheroots ja lehe aļurrnine pind roodude kohalt ļ<ar_
*,rn", .u*rti rragu aļumistel ja keskmisteļ varreļehiedeļ' Alumised ja kesknrisecl varrelehed ļūhema rootsuga, (2) 3-l0 cm pirkad ja (l'l) l,5-5 cm laiad, kolmnurkselt munajad, südaja alusega, täkilised. Ulemised
varreļehed lühįkese ro'otsuga, 2--6 (l0) cm pikad ja (t) l,5-4,6 (6) cm
laiad, sageli pikalt teritunud, ebakorrapäraselt sügavahambaļised, ainult
roots ja seļ1e 1älr,em ümbrus vätheste karvadega, harva täiesti paljad. oied
lihtsas või harunenud kobaras 2-4,5 cnr pikkustel peenikestel paljastel
raaguclel. Alumised õied sageli kandeļehtedega. Tupplehed 2,7-3,4 mm
pikari ja l,2-_l,7 mm laiad, kahvaturohelised, paljad. Kroonļehed 4,3_
6,3 mnr pika11 ja |,3-2,6 mm laiad, piklik_äraspidimunaja naastu ja lü'hikese pi,nnukesega. Tolmukapead 1,2_-1,5 mm pi'kad. Emakakael umbes
0,6 mm pikk, eāakasuudnre all tõlvjalt paisunud. Viljaraod eemaļehoiduvad liuni peaaegu horisontaalsed; viljade vaļmimise ajaks muutuvad
peaaegu niisama jämedaks kui viljad. Kõdrad 4-7,5 cm pikad ja l,5*
2 mm ļaiad, tipu poole ahenevad, paljad. Vilįa poolmeteļ servataoliselt

o

eenduva keskroo tõttu on kõdrad neljakandilised. Seemneid viljapesas 6_
l0, nad on suhteļiselt suured, ruljad, otsteļ üheļe ja samale poole viltuselt
teravnenud. Seemne kest mustjaS'pruun' pikiü<ortsuline.
Õitseb maist juulini.
Peamiselt 1äänesaartel ja põhjarannikul lehtmetsades, põõsastikes,
1 petioĮata (lad. k.)

-.

rootsuga (rootsuJiste lehiede järgi)
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l5l. joon. Salukõdrik (AĮĮiaria petioĮata1: 4 tailį1 õitsemisaja algul, ä _ oks vlljadęa,
c _ noor talĮĪl' d
oeeme. \a' b ia c _ or-rg.)
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152. joon. Salukõdr'iktr (AĮįįarįa petįoĮata),leiukohad Eestis

parkideS ning mõnel pool iäänesaarte mererannrį1. Sisemaal on teada

:mõned eraldatud 1eiukohad. (l52. joon.) H,emeradiafoor.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-os,as peale põhjarajoonide

ja

Alarn-Volga a1ade, Kaukaasias, Kesk-Aasias (mägirajoonid). Väljaspool
Liitu peaaegu kogu Euroopas peale Põlrja-Skandinaavia, EesAasias, Lääne-Himaalajas, Loode-AafriĻas, Põhja-Ameerikas. Põhiareaal
-Euroopas. Pärit Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis kasutatakse lehti ja seemneid
.ģansreeni, skorbuudi, Sooļenugiļiste ja kõhula,htisuse vastu. Prantsusmaal
Įeiab tarvitamist saļatina. Kaukaasias ļisatakse 1ehti toidule küüsĮaugu
iasemel. Seemned võivad asendada pipart. Peenestatud seemneist valrtristatakse mõnikord sinepiplaastrit. Seemneist võib saada õli, mida nad
sisaļdavad 30į9. Mürgine. Kui veised salukõdrikut söövad, omandab piim
kūüslaugu lõhna, terava maitse ja punakaskollase värvuse. Kogu taim
,sisaldab eeterlikku õļi ja 1õhnab katkihõõrumisel tugevasti rlrüüslaugu
jārele. Juured sisaidavad 0'0330/O eeterlikku õ1i.
'Nõrrkogude

Teisendid:

var. petioĮata
- õied ilnra kandeļehtedeta või mõned alu,mised õied
kandeļehtedega, tavaline liigi esindaja;
var. bracteata (Rupr.) Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.
4 (l) : l20. 1958-1963 [,4. MatthįoĮį var. bracteala Rupr. in Mėm. Acad.
-Sci. St.-Pėtersb. VII. l5 (2) : 86. l869]
õisikus vähemalt viis aļumisį
õit arenenud kandelehtedega; seni'leitud -Lääne-Eestis Pu,htust.

3tį

Saļumetsas varjulistes kohtades kasvavad A. petioĮuta eksemplarid on
suurte õhukeste lehted,ega ja väheste l<arvadega; mõniļ<.ord on ülemised
]ehed täiesti paĮjad. KlibuseĮ mereraniral intensiivse valguse käes kasvavad iaimed on väikeste lehtedega ja tihedaĮt karvased.

2' aļamtriibus Sisgmbriinae (DC') Hayek, Fl. Steīerm. 1 : 458' l908.
Tribus Sisųmbrieae DC' Syst. nat. 2:438. l82l, <Sisymbreae>>.
Transversaalsed,meenäärmed ümbritsevad lühernate tolmukate alrrst enamastį
su1etud ringina. Transversaalsed ja mediaalsed näärmed on ühinenudTolmukaniidid ļihtsad. Emarkas istur.. Viļi
l<õder' Idulehed
- pakatav
lamedad. Idu täiesti r,õi viltuselt seljajuureline.
Mürosįinraliud asetsevad,
juhtkimpude juures.

2.

perekorrd unilook

-

L. Sp. Pl. 657.

Sisgnbt'Įtunt L
1753.

Uhe- l<uni :litnreaastased, enamasti sulglõhiste lehtedega, peaaegu pal._

jad või lilrtkarvadega taimed. Esimesed pärislehed on alati
Tupplehed püstised või eema1eh,oiduvad. Transversaalsed

vastaļ<ud.
tupp1ehed

mediaalsetest veidi laiemad, mõnikord aluseļ vaevaļt märgata,valt kotjad"
Mediaaļsete tupplehtede tipuļ on ellramaSti selge küĮrnrurke. Kroonļehed
harilikult kollased, lrarva valged, äraspidinrunaja, tipul ümardunud naastuga; püsivad kaua. Toįmukaniidid 1aienev,ad aļuse poole. Tolmukapead'
piklikud. Meenäärmed hästi arenenud; transversaalsed ümbritsevad lühemate tolmukate alust suļetud ringina; medįaaļsed on va1likesetaolised,
transversaalsetega ühinenud. Emakakael lühike, suudlne pooie jämenev_
Emakasuue enamasti kalrehõlmaļine. Viljaraod,peeni.kesecl või jämenenud.
pakatav kõd'er' enam-väihem ruljas, sirge või veidi kõverdunud.
vili
Vilja-poolmed hariļikult koļme pikirooga' Vilja vahesein õrn või paksem;
selle epidermirakud pirlrliikud, enamasti ,paralleelsete õlhukeste või paksude.
seintega. Seemneid vilļas rikka1iĮ<ult; asetsevad enamasti ü.hes, h,arva
kahes reas. Idulehed piklikud, täiesti või peaaegu lamedad. Idu viļtuselt
või täiesti seljajuureline.
Secįa Linnē püstitatud perekonda on järk-järguit jaotatud ,ja eraidatuc
seļlest mitmed liigid omaette perekondadeks. Eri aurorite järgi kuulub
perel<onda Sisgmbrium B0-l50 liiki, mis asustavad parasvöödet kogu
maakeraļ, Nõukogude Liidus esineb 26 1iiĮ(i, Eesti NSV-s 6 1iiki.

Ll|KIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Õied kandelehtedega

Õied
ļ
3t2

i.
kandeļehtedeta

sisgmbrion

-'healõhnalise

Madal unilook

taime ļlieekakeeļne nintį.

-

SisųtnbrĮun supinunl L-

2

2. Kõdrad vastu vart hoiduvad, naaskeljad. Õied väikesed, 3_4
pikad

6. Harilik

nrm

unilook 7- Sisgmbrium officinale (L.) Scop.

Kõdrad eemalehoiduvad. Õied

suuremad

3. Viljaraod vilja jämedused
Viljaraocl viljast palju peenemad
4. Uļemised varrelehed sulgjagused, 1ineaalsete küĮghõlmadega

4.

Suur unilook

-

3
4
5

SĮsųmbrįunt aĮtįssittttttlt L.

Uiemisecl varreļehed iõhiselt odajad
5. Ida-unilook _ StsgnürĮtLnt orientaĮe Torner

'l

5. Mitmeaastane, paljas
3. Volga unilook - Sisųtnbt'Į'wn

uoĮgetlse Marsclr.-Bieb. ex E. Fourn.
jäi'kjal't
Uheaastane,
eemalehoiduvate rkarvadega
2. Karvane unilook Sisgnlbrįunl Loeseįli Jusl.

-

l. sektsioon Kįbera (Adans.) DC. Syst' nat. 2:477' |B21. - Genus
Kįbera Adans. Fam. pl. 2:4t7. 1763.
- oisik ļehistunud. Kroonlehed valged või kahvatukolļased. Viljaraod peenikesed. Vilja vahesein 1rüa1iinne.
Seemned asetsevad viljas ka,he ,reana.
ļ. Madal unilook, ussikapsas - Sisųnftriutlt supĮnunt1 L. S'p. P1.
657.1753; DC. Syst. nat.2:477. l82l et Prodr, 1:194. lB24; Led. Fl.
Ross. l : |B2. lB42; Schmalh. o"l. Cp. u Īoxu. P'occ. l : 65. lB95; Markgr.
in Hegi, Iļ1ustr. Fl. Mitt'-Eur. ed. 2. 4 (l):98. l95B_1963. - Braga
swpina (L.) i(och, Synops. fl. Germ. ei Helr,. 50. lB37; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Estlr-, Liv- u. Curļ. 37B. lB52.
- Exs.: Lippm. et
K. Eichw. Eesti taimed 2, no 57. 1935.- fyrrauuK rpocreprlrft. (153. joon.)
o, c,. Varsi į<oļm või rohtkem, l,amanduvad või tõusvad, (3) 7-25
(35) cm pikad, harunemata, kuni tirpuni ļehistrrnud, kaetud allapoole
suunatud lürhikeste 1ihtkarvadega. Juurmised lehed ja alumised varrelehed
lürhikese rootsuga. I(õik lehed sulgiõhised, 3-6 paarī tömpjahambaliste
kuni hõlmiste külghõlmadega ja veidi Suurema tipmise hõlmaga, karvased nagu varred,ki. Juu,r,mised lehed ja aļumis,ed varreļehed 3-ll cm
pikad ja 0,5-2,5 cm laiad. Keskmised ja ülemised varrel'ehed tunduvaļt
väiksemad, istuvad. Õieraod väljuvad üksikuļt varre1ehtede sarnaste
kandeļehtede kaenlast, |,5-2,6 .mm pikad, karvased. Õied vähe siļmapaistvad. Tupplehed 2,l-2,8 mm pikad ja 0,6-l (1,3) mm l,aiad, püstised,
külgnrised elliptilised, mediaalsed s'üstjad, karvased. Kroonlehed valged,
2,3-4 mm pikad ja 0,9_l,3 m,m laiad, mõlajad, sujuvalt ebaselgeks
pinnukeseks ahenevad. Tolmukapead 0,6-0,8 mm pi,kad, munajad. Emakakael väga lühike (0,2-0,3 mm), kuid selge. Ęmakasuue Įame, niisama lai
Ļui ema,kakaeļa üļemine oSa. Viljaraod (2,5) 3-6 (7) mm pikad, veidi
jämenenud, eemalehoiduvad. Kõdr,ad l,8_3 cm pikad ja umbes l,5 mm
ļ

supinunl (lad. k.)

_

ląņąy, laiur.
313

b

l53. joorr' Madal unilook (Sisgmbrīum supinum)'. Įļ __ taim viljumisajal,
tairn. Orig.

b-

noor

laiad, hajusalt ļühikarvased, eemalehoiduvad, sageli veidi kõverdunud,
tipul l-1,5 n',m pikkuse emakakaelaga. Viija poolmed tugeva pikirooga.
See.mned kaherealiseļt, l3-2B kum'maski viljapesas, kitsas-ovaaised, ainult
veidi kokku surutud, l-l,3 mm pikad ja 0,5-0,7 mm ļaiad. Seemne kest
kollakaspruun, üSna siļe' Idu seljajuureline, kusjuures idulehed on pikisuunas kergelt voļtis.
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l54. joon. Āladaļa uniiooga {Sisųmbriurn supĮnunt) leiukohad Eestis

Õiįseb juunist augustini.
I(asvab kruusastel ja liivastel niisrketel ļtohtadeļ, eriti jõgede ja järvede ļ<allastel, mererannal, paemu.rdudes, põ1evkivikarjäärides, loodudel.
Eestis on sel1e taime ļevik seotud peamiselt paealadega. ( l54. joon')

Hemeradiafoor.
Vanemas kirjanduses märgita'kse S. supinum'i esinemist Į<a Tartu ja
Vaļmiera vahel, kuid herbaareksemplari sealt pole.
Üldlevik. Nõukogude Liidus ainult Eesti NSV-s. Šveitsis, Belgias'
Hollandis, Saksa FV_s, Prantsusmaal, Hispaanias, Öļandil ja Gotlandil;
hiljuti leitud ka Soomest.
sektsioon Įrįo DC. Syst. nat. 2:463. l82l. _ Õisiļ< kandelehtedeta,
Õied kollased. Viljaraod niitjad või ülalpool jämenevad, kõtradest peenernad. Kõdrad sageli kaarjad. Va,hesein õhuke või tugev, ilma silmapaistvate seenlnejälgedeta.

2.

x 2. Karvane unilook _ Sisgnürįum

t Jusļ. in L. Cent. pl
t:lB. 1755; Fischer, Naturgesch. Livl. ed.2. 2:557. l79l; Led. Fl. Ross.
l:l78. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gelv. Esth-, Liv- u. Curļ. 3B2.
lB52; Ilupr. Fi' Ingr. l ; Bg. 1860; Schmaļh. o.lr' Cp. ra loxu. Pocc. l :66.
IB95; Vassilcz. in Fl. URSS B:44. 1939; Kot. in <D.rr. yPCP 5:223. 1953;
ļ

Nimetatuci Preįsimaa i1oora utrriļa, arst

LoeseĮiį

J. Loeselį (l6o7-l655)

auks.
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a

l55' joon. I(arvane unilooļ< (SisgntbrĮunt LoaseĮii)| a' _ tairn õiįsemisaja algul, Ö _
viljaliobar. Orig.

Ēleks. in Latv. ĪI.2:370. ļ955l įliscįrk. in o,r. Jleutturp. o6n.2:l80. l957;
Jank. in Liei. ll. 3:484. l96l; Marįigr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur. ed.
2.4 (l) :101. 1958-1963'
LoeseĮįį (Jusl.) DC. Syst. nat.
- Leptocarpaea
2:202. l82l et Prodr. 1 :l40.
lB24.
ly.nlnrrttx JIėseJļrI. (l55. joon.)
- cm kõrge, ülaosas oksine, tihedalt
e, e'. Vars tugev, püstine, 25-80
ļehistunud, 1-2 mm pikkuste lkaredate allapoole suunatud iihtkarvadega,
,rilalpool sageli välheste karvadega. Juurmised lehed hävivad õitsemisajaks. Varreļehed
pikkuse r,ootsuga. Aļu,mised ja keskmised
5
'kuni cm
varrelelred peaaegu kanneljad, į<eskmises osas sulglõlrised, lehe aluse
poole sulgjagused, ļ<oos rootsuga (3) 5-20 cm pikad ja (|,2) 2-7,5 cm
,laiad' karvased; lrummalgi ilcüljel 2-7 hõlma; nende eesmised servad
.on ebakorrapäraseit ,hambuiised, t,agumised terved või hõredalt hambu1ised. Tipmine hõļm tundunralt SuureĪn rkui l<ülgmised, kolmnurkselt muna_
jas, ebakorrapäraselt hambuline, alusel sageļi odajas. Uļemised varrelehed tunduvalt väiksemad, l,5-9 cm pikad ja (0,5) l-3,5 cm ļaiad,
hõredalt karvased kuni paljäd, enamasti 1ineaaļsete külghõlmadega ja ebakorrapäraselt hambuļise tipmise hõlmaga, mis on tugwasti pikenenud.
Õisik
algul pooikerajas, tihe, hilje,rn piltl< kobar. Õieraod ņ,g-to mm
pikad,- aļumistel õitel rlr,õredalt karvased, üļemisteļ ,pal jad. Tupp1ehed
eemaļehoiduvad, laisüstjad, 3-4 mm pikad ja l-l,3 mm laiad, tömpjad,
väheste karvadega või paljad, kollakasrolrelised, mediaalsed mõnikord
väikese kühmukesega tipui. Kroonlehed 5-7 mm pikad ja 2-3 mm laiad,
1<ollased, ahenevad sujuvalt äraspidimunaja naastu pikkuseks pinnuke_
seks. Tolmukapead lineaalsed, i,3-l,8 mm pikad. Emakakael kunį O,5 mm
pikk. Emakasuue suur, kahehõļmaļine. Vil,jaraod eemaļehoiduvad tkuni
peaaegu lrorisontaa1sed, 6-l2 mm pil<ad, peenikesed. Kõdrad lühikese
jämeda emakakaelaga, l,3-3,6 cm pikad ja umbes l mm laiad, moodustavad viljaraoga suure nürinurga rkuni ,pea,aegu täisnurga, sageli kaarjalt
varre poole paindunud, täiesti paijad. Vilja poolmed õhukesed, l<olme een_
duva pikirooga. Seemned väga väiikesed, ovaaĮsed, 0,7-! mrn pikad ja
0,4-0,5 mm ,ļaiad. Seemne kest pruunikasl<olla,ne, peaaegu siįe. Idu viļtu_
selt seljajuureļine.
Õitseb juunist augustini.
Eesti NSV-s on karvase unilooga leviļ< seotud raudteedega, prahipai_
kadega ja 1aoplatsidega. Levimine on alanud Põhja-Eestist, kus esineb
sagedamini. (156. joon.)
Esmakordselt mainib selle taime esinemist Eestis 18s5. a. Fr. schmidt:
F. J. Ruprecht o1evat Narva juurest leidnud ühe eksemplari. Aastaļ l902
on H. Hiir kogunud karvast unilooka Taļļinnast ja Võrust, P. Lackschewitz ja K. R. Kupffer s,amai aastal Saaremaalt Meedla juurest põllult'
ļ904. aastal märgib R. Lehbert S. Loeselįį rohket esinemist ja kodunemist
Tallinna sadama ļälhedal ja Loksa teļlisevabriku juures.
Üldlevik. Nõurkogude Liidus Euroopa_osa kõigis rajoonides, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias, harva Ida-Siberi lõunaosas. Väljas_
pool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas, Ees_Aasias, Himaalaja
|ääneosas, Lāäne_Hiinas, Põhja-Ameerikas.
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l56. joon. Ķarvase unilooga (Sisgmbrium Loeselii) leiutrohad Eestis

Uhtedel andmeteļ pärineb Ungarist, Rumeeniast ja Põhja-Jugosļaa*
viast, teisteļ anįmeteļ Džun,gaariast ja Turkestanist; ļevinud ja koclune_
nud kogu Euroopas ning suureļ osal Aasia mandrist.
Majānduslik tähtsus. Laia1daseļt 1evinud umbrohi, eriti stepialadel"
Hea siļotaim. Noori võsusid ja 1ehti võib kasutada spinati või saļatį
asemeļ. Juurmised ļehed sisaļdavad ll7-l55,3 mg% C-vitamiini, seemned
aga kuni 3096 õļi, mis sobib toiduks.

* 3. Volga unilook * Si,sgmbrtum aoĮgense l Marsch.-Bieb. ex E.
Fourn. Rech. CruciĪ. 97. l865; Led. Fl. Ross l : l78. 1B42, nom. nud.;,
Cp. g IoxH. Pocc. l : 66. 1B95; Lehrr. in Arch. Naįrrrk. Liv_,
Ehst- u. Kurļ. II. 1l (2) :5lB. 1896; Vassilcz' in F'1. URSS 8:47' 1939;
Kot. in On. VPCP 5:22A. 1953; Mischk. in Q,n. Jlesusrp' o6"T' 2: lB0'
1957; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. a (l):103' l95Blynlruux BoIxS' austrįacum Led. Fl. Ross. 1 : t7B. tB42'
1963.
Schmalh.

<D.rr.

-

cxnür. (157. joon.)
4.

Juurevõsundeid andev taįm. Vars 30-100 cm ,kõrge, tugev, sinakasroheline, rohkesti harunev, ainult alumises osas kaetud lühikeste, ve;di
al1apoole suunatud 1ihtkarvadega. Lohed tumeroheļised, veidi nahkjad'
Ąlumised ja keskmised va.rreĮehed l-2,5 cm pikkuse rootsuga ja kolmnurkselt piklikmunaja,3,S-14 cm pikkuse 1a (1,2) 2--9 cm laiuse labaga,

I
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aoĮgcnse (lad. k.)
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l57' joon' Volga unilook
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l58' joon. Volga uni1ooga (Sisgmbrium uoĮgense) 1eiukohad Eestįs'
sulglrõ1mised või sulgĮõhised,'mõne paari ebakorrapärasįe irõlmadega,
nilīe kõige ,aiumine paar on sügavamalt eraldunud; tipmine hõlm ,külgmistest palju suurem, ebakorrapäraselt ha'mbuline. I(õige alumised ļehed
įühikarvįsed, mõnikord terved. Ulemised lehed 2_7 cm pikad ja 2-il mm
1aiad. süstjad, aļusel ahenevad, enamasti terveservaĮised. Õieraod 3,B5,3 mm pikad, paljad. Tupplehed ,peaaegu püstised, elļiptilised, tömbid,
patjacl; mediaalsed tupplehed l<itsad, nende tipul selge jätke, tra,nsver_
saalsed ļaiemacį, aļusel veidi kotjad, 3,7-6 mm pikad ja l,2-2,5 mm
laiad. Kroonlehed äraspidimunaja na,astuga, sujuvaļt 1aiaks pinnukeseks
a'lrenev,ad, kollased, 6-8,8 mm pikad ja 2,4-3,4 mm ļaiad. Tolmukapead
li,neaalsed, |,8_2,5 mm pikad. Emakakael väga lühike' Viljakobar tihe.
Viljaraod püstiselt eemalehoiduvad, 4-7 ,mm pikad, peenikesed. Kõdrad
peaaegu püstised, 4-5 cm pikad, umbes 0,5 mm pikkuse emakakaelaga,
l-l,3 mm laiad, sageli veidi ņaindunud, paljad. Vilja poolmed ebaselgete
küi,groodudega. Seemned kitsas-ovaalsed, 1-l,4 mm pikacį ja 0,6-0,8 mm
ļaiad, kokku surutud, kollakaspruunid, peaaegu si1edad. Idu viltuseļt
seljajuureline.
Õitseb juunist augustini.
Raudteede ääres, raudteejaairrades, 1aopl,atsidel, eļevaatorite ümb,ru_
ses, harvemini umbr'ohuna põldudel. Esineb harva ja enamasti väiįkeste
kogumikkudena, kuid'kohati ka massiliselt. (158. joon')
Esimese Eestist teadaoļeva eksemplari ļeidis S. Talts l934. a. Taļlinna
ja Lil1eküla vahelt raudteelt.
.320

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa stepialadel, kust on mööda
raudteid levinud Leningradini ja Eesti NSV-ni. viimasel ajal leitud
ka
I-äti NSV-st. Skandinaaviamaades, Ķesk_ ja atlantilises Euroopas. Pärineb
Alam-Volga ja Alam-Doni alalt.
Majanduslik tähtsus. Tįį1ikas, juurevõsundeid andev umbrohi, mis mit_
mel pool Eestis, eriti suuremateg linnades ja nende ümbruses püsivalt
esineb. Veidi mürgine.

3. sektsioon Sisgmbrium.
(Webb et Berih.) E. Fourn.
- Pachgpodįum
Rech. Crucif. 86. t865. _ Genus
Pachųpod.ium Webb et Berth. Hist. Nat.
iĮles Can. s (2,) :74. 1836. _ Õisik kandelehtedeta.
Kroonlehed kollased.
Viljaraod jāmedad. sageli viIjadega ühejämedused. Kõdrad tugevasti jäme_
nenud emakakaelaga, lroiduvad varrest eemale. Vilja vahesein sügavate
seemnejälgedega.

x4. Suur unilook _ Sisgmbriunl aĮtįssįmumI L. Sp. Pl. 659. l753;
Vassilcz. in Fl. URSS 8: 49. 1939; Kot. in o.rr. yPCP s izzs. 1953; Eļeks.
{n Latv. Ī1.2:37l.l955; Mischk. in o.rr. Jleurnrp. o6n.2: lB0. 1957;
Jank.
in Liet. fļ. 3:4B8. l96l; Markgr' in Hegi, 11ļįstr. F'ļ. Mitt.-Eur. ed.
2.
a (l) :106. 1958-1903.
s. pannonicum-Jacq.Icon. pr. rar. r: 12. lTBlį786; DC. Syst. nat' 2 :4?0. l82l et Prodr. i : l93' iszą; L.a. Fl.
Ross.
N:179- 1842.
S.
sin'apisĮl'unz Crantz, Stirp. Austr. ed. 2' 1 (l):5r.
- Ingr. I : BB. l860;
1769; Rupr. Fl.
Klinge, Fl. Est_, Liv_ u. Curl. 895.
18.82; Schmaļh. @l. Cp. u Įo>xu. Pocc. t:_oz. tegs.
ly.nnru,ķ sķlcox,ä.
-

(159. joon.)

O, o. Vars (l5) 20-75 cm kõrge, ļaiaļihoiduvate harudega, alumises
,osas karedate, kergeit ailapoole suunatud 1iįrtkar.vadega,
ülemises osaS
paljas ja läikiv. Jurirmised ļehed hävivad õitsemisajakĮ; nad on rootsu_
iiised; su1glõhised, lrarvased, kummaIgi küljel umbįs kuue ļ<olmnur,kse
teravatipulise hõlmaga, mis lehe tipu įooļe õn vähem selgelt eristatavad.
"A,lumised ja keskmised varreļeļred lühikese rootsuga , 2,š-l4 ..-piķāā'
1-7 cm laiad; alumised varrelehed sulgl,õhised, kārvased, keskmised _
'sulgjagused, paljad, lõdvad. Varrelehtedį| on 4-7 paari
süstjaid, mõne
harnbaga külghõlmu; tipmine hõlm te]stest suurem, mõnikord sälguline.
Ūlemised varrelehecļ peaaegu istuvad, sulgjagused, kummalgi ,külj;ļ
4 lineaalse kuni niitja terveservaļise hõlmįa-, paljad, 2-6 įm pikad2ja
cm laiad. Õieraod 4_7 mm pikad,įrr;ra."Tupplehed eemaļehoi_
',2-4,3süstjad, 3,5-5 mm pikad ja l-l,5 mĻ ialaa, puiira; Ļ.aiļriĮĮiįr
duvad,
,on tipul hästi märgaiav jätke. Kroonle,hed kitsad,
5,5-8- (9,2) mm pika,J
įa l,7-2,7 (B) mm laiad, kahvatu,kollased, ahenevad sujuvalt lāiaks,
'naastust veidi pikemaks pinnukes,e,ks. Tolmukapead lineaals"d, 1,6-2,2 mm
;pikad. EnraJ<akael väga lühike (kuni 0,4 mm). Viljade vaļmimise ajaks
muutuvad viljaraod viljadega ühejämeduseks; viljaįobara aļumi... ā.r.
,on nad peaaegu horisontaalsed,6_ll mm pikad.
I(õdrad on samuti pea_
;aegu horisontaalsed,6-ll cm pikad ja l-l,5,mm laiad, lühikese jämeda

I
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l59. joon, Suur uniļook (Sisgmbrium altissimutn): a _ taim õitsemisaja algul,
osa viljakobarast. Orig.
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l60' joon. Suure uniļooga (Sisgmbrįum aįtįssįmuzl) leiukohad Eestis.

emakakaelaga' Sageļi veidi allapoole kaardunud. Viljaraam väga tugev.
poolmed eenduva keskrooga ja õrnemate kü}groodudega-, paįad,
nooreļt mõnikord üksikute karvadega. Vilja vahesein käsnjas, sügavate
seemnejä}gedega. Seemned ovaalsed või peaaegu neļinurksed, veidiįokku
surutud, l-l,2 mm pikad, 0,6-0,8 mm ļaiad. Seemne kest pruunl peaaegu siJe. Idu seljajuureiine.
Oitseb juunist augustini.
Esineb raudteedel, laoplatsidel, prahipaikadel, sadamates, elevaatorite
ümbruses. Uksikuid leide ka põldudelt, kus kasvab lopsakalt. (l60. joon.)
Teadaoļevaiļ aridmeil leidis suurt uniļoorka Eestis esmakordselt J. Treboux lB59. aastal Taļ1innast. Trükisõnas avaļdab esimese teate seļļest
taimest Tallinnas 1862. aastal E. Russow. Sisse tsodud arvatavasti
Krimmi sõja ajal. Täiesti kodunenud.
Üldlevįk. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, välja arvatud arktilised
alad, Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunaosas, Kesk_Aasias' Väljaspool Nõu_
kogude Liitu kogu Euroo,pas peale edelaosa, Väike-Aasiast Himaalajani,
Sįiürias, Lääne-Hiinas, Põhja-Ameerikas.
Mõnede autorite andmeil kodumaine Ida-Euroopas (Ungari, Rumeenia, Jugoslaavia, Nõukogude Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunarajoonid),
įeiste andmeil Džungaarias ja Turkestanis.
Majanduslik tähtsus. Nõukogude Liidu Euroopa-osa kagurajoonides
ja Kesk-Aasias umbrolri. Hea siļotaim. Noo,ri lehti ja võsusid võib kasu_
tada spinati või sa1ati asemel.

Vilja
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16l. joon. Īda-unilook (Sisgmbrium orĮentale): c _ taime alumine osa lehtedega' b įaįnre üįcmine osa lehtede, õite ja väga noorte viljadega, c _ osa viljakobarast. (c |a

Ö

_

orig.)

* 5. lda-unilook _ Sisųnlbrįum orįentale l Torner in L. Cent. p|' 2 :24.
1756; Vassilcz. in Fl. URSS B:50. 1939; Kot. in tD'n' yPCP 5:224' 1953;
Markgr. in Hegi, IIlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.4 (l): l0B. l958-1963. S. coļumnae Jacq. Fl. Austr. 4:12. 1776; DC. Syst. nat. 2:469. l82l;
Lindem. in Fleisch. Fļ. deutsch. ostseeprov.237. lB39; Led. Fļ. Ross. 1:
|79. lB42; Wiecl. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv' u. Curļ. 3B2.
lB52; Schrnalh. <D;r. Cp. u Įox<tl. Pocc. l:67. lB95. _ s. coļumnae e.
orįentaļe (Torner) DC. Prodr. l : l93. |824. lylanuux goctoųgķtü.
(161. joon.)

o, o. Vars püstine, tugev, 45-65 cm kõrge, oksine, kaetud pehmete,
alla l mm pikkuste eemalehoiduvate või veidi allapoole suunaįud lilrt-

karvadega. Juurmised ļehed, mis õitsemisajaks enamasti hävivad, asetse_
vad kodarikuna; nad on rootsuga, sulgjagused, kummalgi küljel enamasl.i
nelja kolmnurkseļt munaja hõlmaga; vahel on mõned lehed terved. Varre'
ļehed halļrohelised, karvased, 2-7 cm pikad. Alumised varrelehed root'
suga, srt'lglõhised, kummalgi küljel enamasti kahe allapoole suunaįurļ
hõlmaga; tipmine hõlm liolmnurkselt odajas. Ulemised varrelehed lühįkese
rootsuga, lõhįselt odajad, ühe paari ristsuunas eemalehoiduvate või alla'
poole suunatud ltitsaste külghõlmadega ja pika tipmise hõĮmaga. Mõned
ülemised lelred Iįneaalsed. Õitsemisaja lõpul on õisik pikk ja hõre kobar.
oieraod õitest lühemad, karvased. Tupplehed püstised, l<itsas'elliptilisc'd,
3,7-5 mm pikad, tömbid, karvased. Kroonlehed 7,6-9,3 mm pikad ja
3'6-5 mm laiad, äraspidimunajad, naastu pilikuse pinnukesega, kahvatu_
kollased, kuid mitte nii valkjad kui S. aįįįssįrnunt'iļ. Tolmukapead lineaalsed, l,6-2 mm pikad. Emakakael kuni l mm pikk. Emaļ<asuue madalalt
kahehõļmalirne. Viljade vaļmimise ajaks muutuvad viljaraod viljadega
ühejämeduseks, asetsevad kaldu. Kõdrad ruljad, 7_8 cm pikad ja l'3_
1,4 mm laiad, sirged, kinnituvad viljaraole otse, karvased. Vilja valtesein
veicli käsnjas, Seemnejälgedega; selle epidermiräkud pikenenud, laineļiste
seintega. Seem,ned väikesed, munajad, kttni l mm pikad, veidi kokku
surutud, otsteļ la.mendunud. Seemne kest kollakaspruun, üsna sile. Idu
viltuselt seljajuureline.
Oitscb juunist augustini.
Eesįisį on ida-uniļooka 1eitud tuĪnukana raudteeļt üksikute oksempla_
ridena (l62. joon.), esmakordseļt G. Viļbaste poolt l92B. aastaļ Tartu
raudteejaamast Į<aubaaitade juurest. E. Lindemanni andmed Tartu lähe'
dal metsistunult esinemise kohta on kahįlased.
Üldlevįk. Nõukogude Liidus esineb peamiselt Musta mere ääres,
Krimmis ja Lääne_Kau,kaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu kohati levi_
nud suuremas ,oSaS Euroopast, Ees-Aasias, Põhja-Aafrikas. S. orįentaįe
põhiliseks levikualaks on Euroopa Vahemeremaad, Ungari, Rumeenia,
Musta mere äärsed alad ja Ees-Aasia; kasvab kuivadel nõlvadel, kuid
esineb ka umbrohuna.

4. sektsioon Veįarurn DC. Syst. nat' 2:459. l82l. _ oisik
I

orįenįaįe (tad. k.)

_

kandeleh'

ida-, idamaine.
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l62. joon. Ida_unilooga (Sisgmbrium orientaĮe) leiukohad Eestis.

terleta. Kroon1ehed koļlased. Viljaraod väga lühikesed, viljadega üheVilja vahesein sügavate

jämedused. Kõdrad koonusjad, vastu vart surutud.
seemnejä lgedega.

6. Harilik unįlook _ SisgmbrĮunl officinaĮe | (L.) Scop. Fl. Carn. ed.
2.2:26. 1772; DC. Syst. nat. 2:459. l82l et Prodr. l:191. 1824; Led.
Fl. Ross. I :176. 1842; -Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 3Bl. lB52; Rupr. Fl. Ingr. l : 84. 1860; Schmalh' on. Cp. , Įoxrr.
Pocc. 1:65. lB95; Vassilcz. in Fļ. URSS 8:52. 1939; Kot. in @;r. yPcP
5:216. 1953; Eleks. in Latv. ĪI.2:372' |955; Mischk. in On. JleHuurp.
o6n.2: l8l. 1957; Jank. in Liet. fļ. 3:48B. 196l; Markgr' in Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. zļ (l) : ll0. l95B-l963.
Ergsirnum officinaĮe L.
Sp. Pl. 660. 1753; Fischer, Naturgesch. Livl. 265. l77B. _ ChamaepĮium
officinaĮe (L.) Wallr. Sched. crit. 1:377. 1822; Noväk in Dostäl, Kvēt.

SR 325. 1950.
- Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti tairned 2, n" 58. 1935.lynnnuux JļeKapcTBeHrruft. (l63. joon.)
o, mõnikord taļvituv. Taim (l5) 20-75 cm Į<õrgune, 'horisontaaļseļt
eemalehoiduvate okstega' Vars jäikjalt püstine, kaetucļ allapoole Suunatud, vastu vart surutud, sageli sõļmekesteļ asetsevate lihtkarvadega;
nende vaheļ enamasti veel väiksemad karvad. Paljaviljalistel eksemplaridel vars väheste karvadega või peaaegu paljas. Alumised ja keskmised
e

t
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o|[icinaĮe (lad. k.)

_

apteekides ravirntaįmena kasutatav.

b

c

Wd

fl63. joon. Flarilik uniļook (Sisgmbrium of|icinaĮe); a' _ taim õitsemisaja algul, ä _
osa viljakobarast, c _ seeme eestvaates, d - seeme külgvaates. (a ja b _ orig.)

varrelehed sulg1õhised, alumised lehed aluse poole sulgja,gused, rootsuga,
(1,7) 3-12 (20,5) cm pikad ja (l) 2-6 (8,4) cm laiad; nende kummalgi
küljel 2-a ebasümmeetriliselt piklikmunajat, ebakorrapäraselt hambulist
hõļma; viimase paari hõlmad a1lapoo1e suunatud. Tipmine ,hõlm samuįį
ebakorrapäraselt hambuline, külgmistest suurem, a1umistel 1ehtedel lai_
munajas ja sageli ,kergelt kolmehõļmaline, keskmistel ļehtedel suhteliseit
pikem. Ulemised ļehed istuvad, väikesed, 1õhiseļt odajad kuni no;oljad,
süstja tipmise hõlmaga, hõredalt hambulised, |,4-5 (5,6) cm pikad ja.
(l) l'6-3,5 (4'6) cm laiad. Tüüpilisel vormil kõik ļehed karvased, palja_
viljalisel ainult alumised ja keskmised lehed väheste ,karvadega, ülemised
paljad või peaaegu paljad. oieraod |,2-2 mm pikad, karvased või paljad.
Õied väikesed, vähe silmapaistvad. Tupp1ehed püstised, süstjad, l,62,6 rnm pikad ja 0,6-l,l mm laiad, kitsa valkja servaga, enamasti karvased; mediaalsete tupplehiede tipul vähemärgatav į<ühmuļ<e. Kroonlehed:
kahvatukollased, peaaegu mõlajad, (2,4) 3-4 (4,6) mm pikad ja 0,71,2 (1,5) mm laiad. Tolmukapead munajad, 0,5-0,6 mm pikad. Vilikond
lugevasti pikenenud, hõr'e. Viljaraod koos viljadega vastu vart surutud,
l,6-2,8 mm pikad, jämedad. Kõdrad lühikesed, koonusjad, tipul na,askli_
taoliselt teravnenud, t,3-2 cm pikad ja alumises osas l-1,7 mm laiad,
įihedalt karvased või paljad. Vilja poolmed kolme selge pikirooga. Vilja
va}tesein õhuke, sügavate seemnejälgedega. Seemneid,kummaski viljā_
pesas umbes 6, nad on nurgelismunajad, ļ,3-l,B nrm pikad ja 0,7_
0,9 mm laiad. Seemne 'kest punakaspruun, peaaegu sile. Idu viltuseļü
seljajuureiine.
Õiįseb juunist sügiseni.
Tavaline taim asulate ja elamute ļähedal, teede ääres, raudteejaama*
des, prahipaikadeļ, põldudel, aedades, umbrorhtunud adruvallidel rannasApofüüt.
Üldlevik. Peaaegu kogu Nõukogude Liidus, välja arvatud äärmised
põhjarajoonid ja Kesk-Aasia. Kaug-Idas harva. Väljaspool Nõul<ogude
Liitu kogu Euroopas peale põhjarajoonide (ulatub Kesk-Skandinaaviani),
Väike-Aasias, Süürias, Põlrja-Aafri,kas, Põhja-Ameerikas, rr-rujal juhusliku
tulnukana. Pärit Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Umbrohi ja prahitaim. Rahvameditsiinis leiab
kasutamist kurgukatarri, hääle käheduse, kõhulahtisuse, düsenteeria ja
põiehaiguste puhul. Tarvitusel Į<a homöopaatias. Noori võsusid ja lehti,
r'õib kasutada spinati või salati asemel. Lehtedest saadakse ühtedel and*
meteļ kollast, teistel andmetel sinist ja vioļetset värvi. Seernned sisalrlavad 24-307o õli, on terava maitsega ja võivad asendada sinepit. Meetaimena teisejärgu1ine.
Teisendid:

var' officinaįe
- viljad karvased; tavaļine teisend;
var,. įeįocarpum DC. Syst. nat. 2:460. l82l, p' ĮeiocarpĮļln
paljad, samuti nagu kogu taim; esineb harvemini.
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viljad

3. perel<ond peenlook

_

Descuraįnįa1Webb et Berth.
3 (2Į):72. 1836, nom. conseĪv.

Webb et Berįh. Hist. Nat. Iles Can'

uheaastased, mitmeli-sulgjaguste lehtedega, harunenud karvadega
įaimed. Tupplehed püstised, tömbid, pole kotjad, transversaaļsed mediaalsetest laienrad. Kroonlehed tupest lühemad. Tolmukaniidid ļaienevad aļu,se
suunas. Tolmukapead munajad. Transversaaļsed meenäärmed ringikujulised' siseküljel sä1guga, mediaalsed nendega ühinenud, vaļlikeseīaolised.
Emakakael väga ļühike, kuid selge. Emakasuue kettakujuline. Kõdrad
ļühikesed, peaaegu ruljad, pakatavad. Vilja poolmed tugeva keskrooga
ning nõrgemate küļg- ja võrkroodudega. Vilja vahesein õhuke, roodudegā;
sel1e epideimirakud pikliü<ud, laineliste seintega. Seemned üherealisįlt.
Idu scljajuureline.
Perekonda kuulub kuni 50 üksteisele iähedast liiki, mis esinevad
peamiselt Ameerikas paraS_ ja jaheda kliima tingimustes; vähesed iiigic
on levinud Eu,roopas ja Aasias. Nõukogude Liidus esineb kolm liiki, nāist
Eesti NSV-s üks liik.

l.

zenr.

sektsioon Descuraįnįa' _ Seriphįum o. E. Schulz in Engl. PĪļan_
(86) : 306. |924.
Kroonļehed kitsad, tuppļehtedest lühemad.

4

-

Rihu-peenlook _ Descuraįnįa sophia2 (L') Webb ex Prantl in
Engl. et Prantl, Pflanzenfam.B (2) :192. lBgl; Busch in Fr. URSS B: BB.
1939; Kot. in @.rr. yPCP. 5:230. lg53; Eleks. in Latv. Ī1. 2:37B. 1955;
Mischk. in Qn. JleHnurp. o6n. z: lB2. 1957; Jan,k. in Liet. fr. 3:491. 196l;
Markgr. in l{egi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (t) : I14. lgs8-I963.
SisgmbrĮum sophia L. Sp. Pl. 659. 1753; Fischer, Naturgesch. Livļ. 264.
l77B; DC. Syst. nat. 2:474. l82l et Prodr. l:l93. lB24; Led. trļ. Ross.
l : lB0. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curļ. 3B2.
lB52; Rupr. Fl. Ingr. 1 :89. 1860; Schmaļh. oa. Cp. u Įoxu. Pocc. 1 :67.
lB95. _ Įecxypelrurr coģr.rn. (l64. joon.)
o. Taime kõrgus (|7) 25_80 (l00) cm. Var,s ,püstine, harunev, kae_
tud väikeste kaheharuliste karvadega, harva peaaegu paljas, mõnikord,
lillakas. Lehed kaheli- või kolmeļi-sulgjagus,ed, enamasti tihedalt kaetud
ka,heharuļiste karvadega, mistõttu näivad hal1roheļistena. Aļumised ja
kesl<mised varreļehed (l,5) 3-7 (B,5) cm pikad ja (0,6) l,2-4,5 (5,5) crn
laiad. Esimese järgu sulgosakesi kummalgi küljel 5 või 6; nad on peaaegu
vasta,kud, sulgjagused, rkõige aļumise paari hõlmad on ülemistest paįu
väiksemad. Viimase järgu sulgosakesed enamasti lineaalsed, tomįiaa.
Ulemised varreļehed l-3 (4) cm pikad ja (0,6) |-2,5 cm laiad, Įulgjagused või kaheli-sulgjagused, hõredamalt karvased kui aļumised leheā.
Õisik algul väga tilre, poolkerajas. oieraod 3-6 mm pikad, täiesti või
peaaegu paljad. Õied väga väikesed. Tupplehed süstjad, (l,6) 2-2,B mnl
pikad ja (0,5) 0,6-0,7 mm laiad, väheste karvadega, koļlakasrohelised.

l.

ļ

Nimetatud prantsuse apteekri

2 sophia (kr. k.)

-

iarkus.

F' Dėscuraini (l658_l740)

auks.

329

-r
ųg dĻ

Ą

a

a _ taim lehtede, õite ja viljadega, Õ
juveniilne taim. Orig.

t64. joon. Rihu_peenlook {Descurainia sophĮaJ:

-

Kroonlehed tupplehtedest lühemad, mõlajad, |,3-2 mm pikad, 0,3-0,5 mm
laiad, naastust pikema pinnurkesega, kahvatukollased. Tolmukapead ja
emakasuue ulatuvad õiekattesį üle. Tolmukapead (0,l) 0,5-0,7 rnm pikad.
Vilikond tugevasti pikenenud, ena.masti ,hõre. Viljaraod 5,5-l2 (l4,5) mm
pikad, asetsevad kaidu. Kõdrad peaaegu püstised, sageli kaarjalt varre
poole paindunud, l,2-2,B cm pikad ja umbes l mm laiad, täiesti paljad.
Vahesein läbipaistev,2 või 3 rooga. Seemned ovaalsed, 0,B-1,l mm pikad
ja 0,6-0,7 mm laiad, veidi kokku surutud. Seemne kest kollakaspruun,
punaka varjundiga, peaaegu sile.
Õitseb juunist augustini, üksikLrd kuni sügiseni.
Sage kultuuristamata aladel, teeäärtel, prahipaiikadel, ela,mute lāhedu_
ses, külatänavatel, raudteejaamades, põldudeļ, aedades, ka umbrohtunud
adruvallidel. Apofüiit.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus peale Põl-rja-Siberi. Väljaspool Nõu_
kogucle Liitu kogu Euroopas' Ees_Aasias, Edeļa-Aasia põhjaosas, Lääne_
Himaalaj as, IJiinas, Mongoolias, Põhj a-Aafrikas, Põhja-Ameerikas. Mrrjal
juhusliku tuļnukana. Pärit Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Umbrolri ja prahiiaim. Seemneproduktsioon vāga
rikkalik: üks taim ,annab umbes 730000 seemet. Seemned on kõrvetava
maitsega, selle tõttu tarvitatakse neid l(aukaasias sinepi asemel. Tulrk
sisaldab palju salpeetrit. Seeilned on mürgised, võivad põhjus'tada hobuste
ja veisįe 1õpnrist. Sisa1davad 27-3a0k õļi. Meetaimena teisejärguline.
Rahvameditsiinis turrtud s,ooleusside väljuiamise vahendina.
Vormid:
Ī. sophia __ ļ<arvane; tavaline vorm;
Ī' hųgrophiĮa (E. Fourn.) o. E. Schuiz in Engl. Pflanzenr. a (l05):
3l2. 1924 (Sisgmbrium sophia var' hggrophįĮum E. Fourn. Rech. Crucif.
62. l865) _ kõrgekasvuline, oksine, paljuõieline, paljas; ļehtedeļ esimese
järgu sulgosa'kesie tipmine hõlm suurem J<ui põhivorniil; esineb niisketel
ja toitaineterikastel,ļ<asvukohtadel;,harva.

3. alamtriibus Ergstminae (Dumort.) Hayek, Fl. Steierm. | :462.
_ Tribus Erųstmeae Dumort. Fl. Belg. |23' |B27 et Anaļ. fam. pl.
5l. 1B29. -_ Transversaalsed meenäärmed hobuserauakujulised, väljapoole
avatud. Mediaalsed näärmed vabad või transversaalsetega kitsalt ühine_
nrrd. Tolmukaniidid ļįhtsad. Enral<as istuv. Vilį
kõder, ena- pakatav
masti neljatahuline, selgmiselt kergelt kokl<u surutud.
Idulehed lamedad.
ļdu selja- kuni servajuureline. Mürosiinrakud asetsevad juhikimpude
1908.

j

uures"

4.

perekond harakalatv
Ergsimuml L.
L. Sp. Pl. 660.- 1753.

Ulre- või ,kaheaastased, enamasti tervete lehtedega taimed. I(arvasus
vāga iseloomulik
kahe- või mitmeharulised iidus karvad. Tupplehed
püstised, tipuosas -valkja Servaga; transversaalsed tupplehed on laiemad.
I ergamaĮ (kr. k.) _ aitanra, päästrna (taime raviomaduste tõttu)
33t

Kroonlehed kollased, püstised. EmakakaeĮ lühike' Enrakasuue ļ<ahehõļmaline. Vilja poolmed enamasti tugeva pikirooga, mistõttu kõder on nelja'
kandiline. \rilja Vahes,ein paks; seļle į<eskosas on epidermirakud piliisuu_
nas välja veninud, 'paralleelsete ,pa'ksenenud seintega; ääreosas oļevad
ralrud oį ümarad, sopiliste seintega. Seemned ļamedad, tipul tiivulised,
aseįSevad ühes reas.
.įvt. A. Kassumovi andmeiļ kuulub pere4<onda l37 liiki, mis on levinud
peamiselt Vahemere,maades, Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas. Ena'
mikus lubja1embesed taimed, mis esinevad kuivadel päikesepaisteļisteļ
kasvukohtadeļ, eriti kõrgmägedes.
Eesti NSV-s on pereko,nd esindatud nelja liigiga.
Vanemas kirjanduses leidub and,nreid liigi E. erųsinoides (L.) Friisch (: Ė. odora'
tum Ehrh.) esinemise kohta Taļļinna juures, kuid herbaareksemplar sellest puudub,
Ililjenr pole seda taime Eestist leitud. i(a Lerringradi oblastis ja Läti NSV_s ei mär'

gita

sel.le esinemist.

LIĮr(rDE MÄĀRAMĮSE, TABEL
l. Õieraod tupplel-rtedest tu.niluvalt pikemad
1. Põld-harakalatv _ Ergsimum cheįranthoįdes L-

2
Õieraod pole tupplehtedest pikemad
i(õdrad püstised või püstiselt ee'malehoiduvad
2. Sirge harakalatv _- ErgsĮmum hieraciifoĮiurz Jusl.

2.

3
Kõdrad gemalehoiduvad
jämedused
Õieraod tupplehtedest poole lühenad. Viljaraod vilja
3. Haraline harakalatv - Ergsimutn repandurn Höjet

;,

Oieraod peaaegu tupplehtede pikkused. Viljaraod peenikesed
4. Hallikas harakalatv _ ErgsĮmum dif|usurtt Ehrh.

sektsioon ErgsĮmum' _ Ergsimastrun DC. Syst. nat' 2:494' l82l;
Kass. in VųeH. san. Asep6. loc. yuun. 7:B9' |957. _ Vaļminud viljad
teravaļt neljakandilised.

l.

Põld-harakalatv _ Ergsinrum cheįranthoįdes1 L. Sp. Pl. 66l. l753;
Fischer, Naturgesoh. Livļ. 265. I77B; Dc. Syst. nat. 2 :49B. l82l et
Prodr. ļ : l98. lB24; Led. Fl. Ross. 1 : l89. 1842; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curļ. 376. tB52; Ru'pr' FĮ' Ingr' l : 92' 1860;
Schnralh. <D.lr. Cp. n Io>ķrr. Pooc. 1:7l. lB95; Busch in Fl. URSS B:l08.
1939; Kot. in <D,r' yPCP 5:253. 1953; Eļeks. in Latv. Īl. 2:368. 1955;
įlischk. in Ql. Ieuilnrp. o6n.2:l83. 1957; Jank. in Liet. fļ.3:492. 196l;
Markgr. in Hegi, Įllustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' 4 (l) : t37. 1958-1963. _
Xelryuur.rx lesķoüįrHft. (l65. joon.)

l.

ļ

Perekonnanimi Cheįranthus

-sarnane.
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kuļdlakk, _| ladinakeelne sõna 'oįdes

_

'taoliną

h

a

165. joon. Põld_harakalalv (ErgsĮrnum cheįranthoļdes): a _ taime ülemine
.osa lehtede, õite ja viljadega, b _ viĮjakobar, c _ seeme. (a ja b _ orig.)

c
b

a

166. joon' Põld_harakalaĮv (ErgsĮmurn cheįranthoįdes ssp' aĮltun}: a _ taime
alumine osa, l _ varre keskmįne osa lehtedega, c
- taime üįeInine osa õite
ja viljadega. Orig.

b

o, €). Taime kõrgus (4J 7-60 (90) cm. Varsi vaheį rohkem kui üks,
püstised, lihtsad või oksised' enam või vähem selgelt kandilised, üļeni
kaetud kaheharuliste ļidus ikarvadega. Karvaharud lamavad varre pinnal,
moodustades otsekui ļühikesi pi,kijooni. Esineb ka üksikuid koļmeharuļisi
karvu, eriti varre ülemises osas. Mõnikord on varred aluseļ violetsed.
Lehed laiuvad või püstised, süstjad, tipul enamasti teravad' harvemini
törnpjad, tervese,rvaļised või madalalt hõredahambaļised' Aļumised lehed
rootsulised, 2,3_9 cm pikad ja 0,5-2,7 cm ļaiad, mõnikord kergelt lainja
Servaga. Uļemised lehed väiksemad, istuvad. Kõik ļehed kaetud kolnteharuliste karvadega; nende hulgas leidub üksikuid neljaharulisi, roodudel
ja rootsul ka kaheharulisi karvu. Õied 2,9_8,3 mm pikkustel kolme_ ja
kaheharuliste ,l<arvadega kaetud raagudel. Tupplehed 2,9-9,5 mm pikad
ja 0,9._l,3 mm laiad, peaaegu süstjad, harrra ülemises osas lil1akaSpunased, įihedaļt ka.rvased. Kroonlehed kollased, ,harva oranžkoļļased, 3,l_
5,3 mm pikad ja 1-2 m'm laiad, peaaegu kiilukujulised või äraspidimunaja
või ümardunud naastuga ning naastust pikema pinnu.kesega, keskroc
kohal väheste karvadega. Tolmukapead kitsas.munajad, 0,6-l mm pikad.
Viljaraod eemalehoiduvad, 4-l3 mm pirkad. Kõdrad püstiselt kaldu,
|,4-2,B cm pikad ja l,2-l,5 m.m laįad, tihedalt ,kaetud nelja- ja kolrne_
haruliste karvadega, sageli kergelt l<aarjad. Seemned piklikud, l,ll,B mm pikad ja 0,6-l rnm laiad, helepruunid; ühes viljapesas on neid
14-l6. Īdu servajuureline.
Õitseb maist septembrini.
Sage aedades, elamute läheduses, põidudel, jõeäärsetel aladel, kinkucleļ' teeäärtel, prahipaikadeļ. Apofüüt.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus peale Kaukaasia, Kesk-Aasias kohati.
Vä1jaspoo1 l.Įõukogude Liitu,kogu Euroopas, Mongoo1ias, Ida-Hiinas,
Põhja-Jaapanis, Põhja-Aafrikas, Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Aia- ja põlluumbrohi. Uks taim annab l9005600 seemet. Väärtusļik ravimtaim, ,mida aļles viimasel ajal on hakatud
kasvatama ja uurima. Sisaļdab glükosiidi erüsimiini, ,mis avaldab mõju
südametegevusele. Rohtjast osast valmistatud preparaat annab häid tulemusi südame_ ja vereringehäirete puhul. Seemned sisaldavad kuni 43%
õļi, mis on sobiv seebi, värnitsa ja ļakkide vaļmistamiseks.
Alamliigid ja teisendid:

ssp' c|teiranthoįdes
ülreaastane või taļvituv ü.heaastane; vars ena_
- roheline
masti kuni 50 cm kõrge,
või vioļetne, alusel mõne lehearmiga;
sageli annab harusid kogu varre ulatuses pĮale aluse; lehed tö,mpjad või
teravad, enamasti laiuvad; tavaline umbrohi aias ja põllul; levinud põhja_
poolkera parasvöötmes;
yar' cheįranthoļdes
tupplehed rohelised, kroonlehed kollased; tava_
line;

A'

yar. aurantį.acum
Schwarz, Fl. Nürnb. 2:60. 1897 _ tupplehed
tipust neljandikuni kuni pooleni lillakaspunased, kroonļehed oranžkol|ased; harva;
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-l67. joon. Põld_harakaļadva (I}rgsirnum cheįrantlt'oįdes ssp. altum) leiukohad Eestis.
SSp' aįtum Ahti
(166. joon.)

in Arch. Soc. Zoo|' Bot. Fenn. <<Vanamo>> 16 (1) : 2a.
juurmine
- kaheaastane; esimesel aastal areneb ainult
lehekodarik; varS sageli üļe 50 cm ,kõrge, 'aļusel paljudc lelrearmidega
ja enamasti violetne, an,nab harusid tavaliselt ainuļt varre ülemises osas,
mõnikord ka päris varre alusel; arvukate ter,avatipuliste, enamasti püstiseļt hoįduvate lehtedega; esineb harva (l67. joon.); Eestist teadaoļevad
kasvukohad on peamiselt jõekaldail; T' Ahti andmeil esineb ka umb-

l96l

rohuna; põhjapoolsema levikuga kui ssp. cheįranthoįdes; põhiareaal haarab Euraasia okasmetsade vöönrlį Skandinaaviast ohhoota mereni; okasmetsade vööndist lõuna pool esineb juhuslikult; leitud ka Põhja-Ameerika
põhjaosast.

A. Uksipi poolt Narvast kogutud põld-harakaIadva väärarendį, millel tolmukad
o. E. Schulz ,I|igiks Diaphgsa racenipan.

muutuntrd kroonļehtedeks, määras

olid

in L. Cent.
Suec. ed.2.234.1755; DC. Syst. nat.2:497. l92l
.et Prodr. 1 : 198. lB24; Schmalh. @.n. Cp. n IONu. Pocc. I : 70. 1895, p. p.
_ E. hieraciifoĮiulrļ ssp. hieraciifoĮium _ Markgr. in He,gi, Illustr. Fl.
Mitį.-Eur. ed.2.4 (l) : lal. 1958-1963.
E. hieraciifolįum ssp' strictunt
(Gaertn., Mey. et Scherb.) Theļļ. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._Eur. 4 (l) :433.
19l3-l9l8. - E. sįrictum Gaertn', Mey. et Scherb. Fl. ĮVetter. 2:45l.
1800; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.377. lB52;
2. Sirgė harakalatv - Erųsīmun
pl. I:lB. 1755; L. Fl.

t
rJūį)

Perekonnanimļ Hįeracįum

_

hįeracįifoĮium 1 Jusļ.

hunditubakas,

*

foĮĮum (lad. k.)

_

leht'

a
b

"l68' joon. Sir,ge harakalatv (ErgsĮmum
taim,
-21

Eestl NSV

floora

b

-

hieraciĮf oĮium)

vlljuv taim. Orig.

u

õitsev

Rupr. Fl. Ingr. l :93. 1860; Busch in Fļ' URSS 8: l0l' 1939; Koi' irr Q'ryPCP 5:247.1953; Mischk. in @n. JIeHuHrp. o6n.2:183. 1957. - Xe''rTyįIIHļļK rtcrpe6unxoaounctHltü, x. npaltoli. (l68. joon.)
o. U,he, harve'mini rnitme Varrega (l0) 20-90 cffļ kõrgune taim'
Varred jäilijalt püstised, enamasti ļihtsad, mõnikord üļemises osas oksised, nelja- või ro,hkemakandiļised, kaetud peamiselt kaheharuliste ja
väheste kolmeharuliste karvadega, alumises oSaS sageli vioļetsed. I(oda_
rikulehed süstjad, rootsulised, 2-5,5 cm pikad ja 3-6 mm laiad, terveservalised kuni sügavait suurehambaļised. Varreļehed (Į) 2-7 '8 (9) crn
pikad ja (0,2) 0,4_l,4 (|"7) cm laiad, aļumised rootsuga, kesį<mised
ja ülemised ahenenud alusel istuvad, süstjad, hõredalt hambuļised võįr
terveservaļised. Kõik ļehed kaetud kolme- ja neljaharuiiste karvadega.
Uldiselt donrineerivad kolmeharuļised karvad, 'ļ<rrid rnõnel eksemplaril võill
täheļdada neljaharuliste karvade ülekaa1u mõnede lehtece iipmistes osa_
des. Rootsul ja keskrooļ esineb väheseid kahelrarulisi karvu. Lehetipp
terav, mõnikord 1įihikeselt teritunud või alumisteļ ļehtedeļ įinrar. Õied
'koondunud tihedaį<s õisikuļ<s_
2,7_-5 mm pikkustel karvastel õieraagudeļ,
Tuppiehed süstjad, 3,8--6 mm ,pikad ja l-2 mm 1aiad, karvased, mediaaļsed tipul kühmuļ<esega, transversaa1sed aļusel kotjad. Kroonlehecl pika
kiilu või mõla kujrr1ised, 7-10,5 mm pikad ja |,2-3,5 mnr 1aiad, naastust
umbes kaks korria pikema pinnu'kesega, tipul ümarcįunud või tömbidNaast a1umises osas keskroo ümbruses karvane. Tol,mukapead l,52,! mnt pikad, kitsas-ovaalsed. viljaraod 3-10 mm pikad, pästiselt kaldu.
Kõdrad veidi kaldu või püstised, (2,3) 3,5-5,7 cm pikad ja l'2-1,6 mnl
ļaiad, 0,6-l,3 (l,7) mm pikkuse emaļ<akaeļaga, nelja- ja kolmeharuliste
(ka väheste viieharuliste) karvadega. Seemned l,6-2 mm pikad ja 0,5*
0,7 mm laiad, į<ollakaspruunid. Idu täiesti või viļtuselt seljajuureline.
Õitseb maist juulini.
Kasvab kuivadeļ kinkudel, klibustei rannaval1idel, kaljudel, müürridei,
põõsasiikes, jõgede kaldaliivaĮ, teeäärteļ, raudteedei. Eelistab lubjarikast
pinnast, selle tõttu on Sagedam Põhja- ja Lääne-Eestis. Apofüüt.
Ülclļevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas. Põhja-, Į(esk- ja atlantiiises
Euroopas.

Uhel põhjaranniku alamvaļdkonnast (Emb) Vääna jõe su,rrdme lähedaļt kļindi pealt kogutud eksemplaril on kõdrad väga Įühi,kese emaka_
kaelaga ja silmapaistvalt suure kahehõļmaļise emaĮ<asuudmega; selle tun'
nuse poolest sarnaneb antud eksemplar alamliigiga E. lüeraciifoĮium sspdurum.(J. et C. Presl) Čel. Et tal lehed puįtduvad, on lõplik ,määramine
väga raske

x 3. ĮIaraļine harakalatv _ Erųsimum repanduln t Höjer, Demonstr;
pl. 17. 1753 et in L. Amoen. Acad. 3:415. 1764; DC- Syst' nat' 2:500Prodr. 1 : 198. lB24; Led. Fl. Ross. I : l9t. 1842; Lehm. in Archtgzt
"t
Naturk. Liv-, Ehst_ u. Kurl. II. ll (l) :3l2. l895; Schmaļh. o.rr. Cp.n
I
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repandum (lad. k.)

-

kaarekujuline, kaarjas.

a
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l69. joon. Haraļine harakalatv (Ergsimum repandum): 4 _ taįm
lehtede, õite ja noorte viljadega, b _ osa vilļa'kobarast. orlg.
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l70. joon. lļaralįse harakaįadva (Ergsimum repandum) leįultohad Eestis.

įoxH. Pocc. l:73. lB95; Busch in Fl. URSS 8: 116. 1939; Kot. in on.
}/PcP 5:240. l953; Jank. įn Liet. ll. 3:493. l96l; Markgr. in Hegį,
lllustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l): l3B. 1958-1963. - Xe.nryrIHI"tI( Bbrrpu:enHuIü.

(

l69. joon.)

o. Taļm 7-.48 cm kõrgune, kaetud peamiselt kalreharuliste karva_
dega, l<olmcharulisi esįneb vähe. Vars püstine, lihtne või eemalehoiduvate

harudega. I(odarikulehed süstjad, lühikese rootsuga, hõredalt hambulised
või kaarjalt sisse lõikunud' UĮemised lehed siistjad või lineaalsed, istuvad,
{erveservalised või hõredalt hanrbuįised. Õįeraod tupest poole lülremad,
karvased. Tupplelred süstjad. 4-6 mm pikad, koļlakasrohelised, karva'
sed. KroonĮehcd pika pinnukesega' väävelkoĮlased, 7-|0 mm pikad. Naast
kitsa lį äraspidimunajas, tipul ümardunud, välisküljel hajusalt kahe_ ja
{<tlļmeharulisi karvu. Viljaraod kaldu kuni horisontaalsed, 2-5 mm pikad,
tiljaclega ühejämedused. Kõdrad 2-5 mm pikkuse jämeda emakakaelaga,
4,5_l0 cnr pikad ja l_l,5 mm laiad, karvased, seemnetest veidi kühmu_
įised, hoįduvad harali' Seemned l,2-l,7 mm pikad, kitsas-ovaalsed, hele'
pruunid. Idu seljajuureļine.
oiįseb maist juulini.
Eesįi NSV-s tulnukana, miile tõttu leiukohad on peamiselt raudteede
rõi elevaatorite ümbruses. Harva. (l70. joon.) Põhiļįsel levikualal kasvab
įecäärteļ, prahipaikadel, ra,rdteedel, põldudel tüĮika umbrohuna.
Haralist harakalatva kogus Eestis esma,kordseļt A. Nõmmsaļu l949.
aastal Tallinn-Pärnu raudteelt Tammiste ja Sindi jaa,rna vahelt. Kir'
340

janduses avaļdas esimesi teateid sellest liigist A. Remmel l95B. aastal
Tarįust.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõuna ra joonidcs,
I(aukaasias, Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liiįu peantiselt Kesl<ja atIantilises Euroopas' Vahemeremaadc.S, Ees_Aasias. Põhia_Aafriļ<as,
Põhja-Ameerikas. Pärineb idapoolsetes,t Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Nõukogude Liidu lõunalajoonides kahjulik umbrohi. Seemned sisaldavad 27,50lo õli. Mürgine.

2. selitsioon CheiropsĮs c. A. Mey. in Led., Mey. et Bunge, Fl. Alt.
3: l53. l83l; Kass. in VqerĪ. san. Asep6. foc. yur.rn. 7: 89. 1957. _ Val_
nrinud kõdrad on risįļõi,kes rombjad.

*4.

[Iallikas harakalatv

_

Erųsimum dĮ.f|usum I Ehrh. Beitr. Naturk.

7:157. 1792; Marl<gr. in Hegi, lllustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. a (l) : laS.
l958-1963.
- E. canescens Roth, Catal. bot. l:76. 1797; DC. Syst. nai.
2 : 501. 1821 et Prodr. t : l98. 1824; Schmalh. <Dn. Cp. I' IOxH. Pocc. I
72. lB95; Busch in Fl. URSS 8:llB. 1939; Kot. in Qn. yPCP 5:242.
1953. _ E. Andrzeioaskįanum Bess. Enum' pl.27. 1822; Led. Fl. Ross.
į : l90. lB42. ĮeurryurHux cepltiä. (l7l. joon')
o. Taim -30-80 cm kõrge, ühe või mitme varlega' üleni tihedalt
kaetud kaheharuliste lidus karvadega ja seetõttu näib haIlina. Varred
enamasti harunevad' kandiļised. Lehed süstjad või ļineaaIsed, terveserva_
lised või hambulįsed. Juurmised lelied rootsuga, nroodustavad l<odariku,
ülemised lehed istuvad. Õied väävelkollased, asetsevad tihedas ļ<obaras
peaaegu tupe pikkustel raagudel. Tupplehed süstjad,6-7 mm pil<ad,
mediaalsed tipul kühmukesega. Kroonļehed B_l3 mm pikad, välirnįselį
pinnalt karvased, pika kitsa pinnukesega ja äraspidimunaja naastuga.
Viljaraod 5-7 mm pikad, peenil<esed, eemalehoiduvad' I(õdrad asetsevad
kaldu, nende pikkus 3,5-7 cm, laius kuni I mm, servadel paljad, tahkudel karvased, umbes I mm pikkuse emakakaelaga. Seemned piklikud,
:

l-1,5

ntm pikad, helepruunid.
Oitseb juunis ja juulis.
Seniseiļ andnreil on seda taime kogunud E. Lellep lg5B. a. Tartust
Tähtvere linnaosast prahipaigalt' (l72. joon.) Põhiļisel ievikuaļal kasvab
kuivadel ļiivastel või kivistel kohtadel, teede ääres, kesapõldudel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa l<esk- ja lõunarajoonides,
Kaukaasias, Siberi lõunaosas' Kesk-Aasias. Atlantiļises, Kesk- ja LõunaEuroopas, Väike-Aasias, MongÖolias, Lääne_Hii,nas. Pärit Džungaaria ja
Turkestani steppidest.
Majanduslik tähtsus. Väärtusļ ik ravimtaim. Sisal dab südametegevusele
mõjuvat glükosiidi erüsimiini roh,kem kui ükski teine lrarakaladva liik.
Rohtsest osast vaļmistatud preparaat erüsiid on efektiivsem kui kõrgelt
hinnatud strofantiin, mida saadakse välismaal kasvatatavast, Aafriļ<a

t

dif[usum (lad. k.)

-

kahar, laialihoiduv
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l7l'

joon. Hallįkas ,harakalatv (ErgsĮmum diffusumj.
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172. jooll' Hallika harakaļadva (Ėlgsinum di|f usun) leiukoht Eestis'

savannidest pärinevast Strophanthus'e liigist. E' diffusunl'i kasvatamise
tuiemusrikļ<atsecļ orr oļįud edukad' Seda väärtusliļ(ku ravimtaime võib
kaļt kasvatada Nõukogude Liidu Euroopa-osas'

4'

aļantriib,us Cardamįnįnae (Dumort') Hayek,

Į908-l9ll;

Fļ'

' l

:475'
Tribus Cardanüneae
Steierm

Reichenb. Handb. 260. lB37, nom' nud' _ Esinevad trans_
Drtmort. Fl. I3elg. |24' 1827 et Anal. Īanr. pl.5l. lB29'
'Iransversaalsed
näärversaalsecl ja enamasti ka mediaaļsed meenäärmed'

įned on paārilised või lühemate tolmukate alust ümbritseva poo1ringi või
sisemiseį või vä1imisel küljel avatud ringi kujulised. Mediaalsed näär_
.med on väikesed, vabad või transversaalsetega kitsaļt üļrinenud' Tolmu_
_ pakatav'
.kaniiclid lihtsad. Emairas istuv või peaaegu istuv' Viii
'"-lq'
,miselt kergelt kokku Surutud kõder või kõr]rake. Idulehed 1amedad' Idu
asetsevad jLrhtkimpude juures,
'cnamasti Įervajuureline. Mürosiinrakud
'harva lra veel mesofüllis.

5. perekond kollakas * Barbarea ļ R' Brown
R. Brown in Ait. Hort' Kerv' ed' 2' 4:109' ltil2'

või mitmeaastased taimed, paljad või lįhtkarvadega, veidi na'hk_
püstiselt
įad, enamasti kanneljate või sulglõhiste lehtedega' Tu'pplehed
kotjad'
aluseļ
.Įemaļehoiduvad, valkju ..rurgu, īrrn.v.r.aaised laiemad,
Ka,he_

ļ

jārgi.
Nimetatud Väike-Aasias 4. sajandil elanud naispühaku Barbara
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mediaalsed tipul kühmukesega. Kroonlehed kollased, tipul tömbid võį
vaevalt märgatavalt pügaldunud, ahenevad sujuvalt laiaks pinnukeseksTolmul<apead piklikud. Lülremate tolmukate aļusel enamasti üks holiuserauakujuline, hõlmine, välisküljel avatud transversaalne meenääre-,
Mediaalsed meenäärmed piklikud, pole transversaalsetega ühinenud. Emakas istuv. Emakakael lühike, kuid selge. Emakasuue kahehõlmaline. Vilja_,
raod püstised või eemaļehoiduvad. Kõdrad püstised või kaldu, sirged või
kaardunud, tugeva pikirooga. Vilja vahesein tugev; selle epidermirakud
ebal<orrapäraseļt hulknurksed, piklikud, laineliste ja tugevasti paksenenud
seintega; vaheseina keskel on rakud piklikumart. Seemned pika seemneväädiga, ovaalsed, ühelt Į<üljelt lamedamad kui teiselt, otstel järsult
lamendunud, asetsevad ühes reas.
: Perekonda kuulub l5 liiki, mis on ļevinud kogu maakeral, eriti aga
Vahemeremaades ja Edela-Aasias. Nõukogude Liidus esineb 7 liįki, rreist
Eesti NSV-s 3 liiki.

,

l

LrtKlDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Viljaraod eemalehoiduvad. Kõdrad (eriti noored) kaarjad. oisik hõre"
Juurmiste ļehtede ja alumiste varrelehtede tipmine hõlm alusel ena_
masti südajas
2. Kaarkollakas
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl)

-

Reichenb.

Viljaraod püstised. Kõdrad sirged, püstised
2
Ulemised varrelehed rombjasmunajad, ebakorrapäraselt täkilis_ võį
hambulislainja servaga. Õied helekoļļased. Emakakael umbes l,5 mrn

2.

pikk

l.

Püstkollakas

_

Barbarea strįcta Andrz. ex Bess.

Ulemised varrelelred äraspidimunajad, hõredalt või sopiliselt tömbihambalised. Juurmiste ļehtede ja alumiste varrelehtede tipmine hõlm
aļuseļ ümar. Õisik tihe. Õied tumedamalt kollased. Emakakael viljaĮ
l,B-2,5 mm pikk
3. Läänekollakas
Barbarea auĮgaris R. Brown

l. Püstkollakas _

-

Barbarea strįctal Andrz. ex Bess. Enum. p|. 72.
l822; Lindem. in Fleisch. Fļ. deutsch. ostseeprov. 235' l839; Led. Fl. RossI: ll5. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.375.
lB52; Rupr. Fl. Ingr. l:79. 1860; Schmalh' o.n. Cp. u ĮO>xH' Pocc. l :55.
1895; Busch in Fl. URSS 8: l3l. l9B9; Kot. in O.n. ypcp 5 : 255. 1953;.
Eleks. in Latv. fl.2:351. 1955; Mischk. in On. Jleur.rHrp. o6n.2: tB4. 1957;
Jank' in Liet. fļ. 3:496' 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed"
2.4 (l):166. 1958-1963. Cypenxa npaxaras, c. npnMan. (173. joon.)
- cm. Vars lihtne või üļemises osas harunev,
o. Taįme kõrgus 35-l20
kusjuures harud peavarrest veidi eemale hoiduvad, paljas, kandiline, alu-

į
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strįcta (lad. k.)

_

sirge.

b

a

c

l73. joon. Püstkollakas (Barbarea strĮcta):
_ õįtseva taime ülemine osa, c

lehtedega' ģ

a_

_

taime alumine osa juurmiste
viljuva taįme ülemine osa. ortg'

seļ Sageli vioļetseks üleminev. Lehed rkoilakasrohelised. Juurmised, kodarikuna asetsevad lehed rootsuļised, 3,5-lB,5 c'm pikad ja l,2-5 cm laiad,
kannel jad, kummalgi küljel 1-3 väikese munaja hõlmaga ja Suure
munaja, ebakorrapäraseļt 1ainja, täkilise või peaaegu terveservalise tipmise hõlmaga; mõnilkord täiesti ilma külgmiste hõlmadeta. Alumised var_
reļehed Samasugused, ainult lühema rootsuga ja alusel vastu vart hoiduvate kõrvakestega, 4,2-|7 (22) cm pikad ja 2,3-5,5 (7,3) cm laiad.
Keskmised varrelehed istuvad, aļusel a'henevad, ühe või kahe paari hõl_
madega ja suure munaja või rombjasmunaja, ebakorrapäraseļt lainja ,kuni
täkilislainja tipmise hõlmaga, alusel kõrvakestega. įlõned ļehed terved.
Uļemised varrelelred istuvad, terved, rombjasmunajad, aļusel lkõrvakestega, ebakorrapäraselt täkilis- või ha,mbulislainja Servaga. Keskmised
ja ülemised varrelehed l,3-l0 (l4) cm pikad ja 0,6-4 (6,5) cm laiad.
Varrelehįede kõrvakeste servad sageli karvased, samuti juurrniste lehterlc
ja varrelehtede roots. oieraod 1,5-3,2 mm pikad, paljad. T,upplehed kitsasmunajad kuni süstjad,2*3,4 mm pikad ja 0,B-l,3 ūtūn laiad, mediaaļsete
tipul vähesed karvad. Kroonļehed (2,4) 3,4-4,8 mm pikad ja (0,6) 0,8l,4 mm laiad, heiekollased. Tolmukad ulatuvad kroonlehtedest veidi üle,
rolmukapead 0,6-l (1,2) mm pikkused. Viljakobar pikk ja tihe. Viljaraod 2,7-4,B mm pikad, jä'mene,nud, püstised, veidi kõve'rdunud. Kõdrad
püstised, vastu vart hoiduvad, ļ,B-3,7 cm pikad ja |-l,4 mm laiad, paljad, umbes 1,5 mm pikkuse e,rna,kaka,elaga. See.mned tumepruunid, võrk_
1as-auklikud, |,4_2 mm pi'kad ja 0,9-l,2 mnr laiad; ühes viljapesas on
neid B-12. Idu viltuselt servajuureline.
Õitseb maist juulini.
Kasvab jõe- ja järvekaldaiļ 1iival, niisketel niitude}, põõsastil<es, l<raavides. niiskematel põldudel, teeäärtel. Paiguti. Apoiüüt.
Üldlevik. Peaaegu kõigis Nõukog,ude Liidu 'osacļes peale Põhja'Siberi
ja Kaug-Ida. Skandinaaviamaades, atlantilises ja Į(esk-Euroopas, VaĮ-remeremaades.

Majanduslik tähtsus. Õites,t saadakse

1<ol1ast

värvi. Veidi mürgine.

2. Ķaarkollakas _ Barbareu arcuata ' (opiz ex J- et C. 1Presl)
Reichenb' Flora 2 (19) :296. |822 et in Sturm, Der'rtschl. Fļ. tl (43)

:

4. lB23; Bess. Enum. pl. 83. ļ822; Led' Fļ. Ross. l:1l5. lB42; Wied. et
web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 376. lB52; Busch in Fl.
URSS 8: 133. 1939; Kot. in @;l. yP'CP 5:258' 1953; Eļeks' in Latv' fl'
2:354. 1955; Mischk. in o.n. Ilennsrp. o6.rr. 2: lB5. 1957; Jank. in Liet.
l1.3:497.196Į. * B' uuĮgaris var. arcuata (opiz ex J. e,t C. Presl) Fr.
Nor,. fl. Suec. ed. 2.205. l82B; y. arcuatd; Rupr. Fl. Ingr. 1:77. 1860,
Adj. can. 2 :240. 1952;
\,. arcuata; Gleas. Illusrtr. Fl. Nor,theast. un. st. a.
(l)
: 168. 1958-1963. *
Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eu,r. ed. 2. 4
B' aiĮgaris ssp. arcuata (opiz ex J. et C. PresĮ) Simo,nkai - Schmalh.
o.,r. Cį. tl Īoxu. Pocc. 1 :54. 1895; Noväį< in Dostāļ, Kvģt. ČSR 294. 1950;
* B. taurįca DC, Syst'
Rotltm. Exkursionsfl. Krįt. Ergänzungs,b. l45' l963.
I
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arcuata (lad. k.)

,-

įoogakujuline (vilja kuju jārgi)

į

Į'

l
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\

b
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a

l7{, joon, Kaarkollakas (Barbarea arcuata): a _ juurmiste lehļęde kodarik, ģ
ilemine osa lehtede, õite ja noorte viljadega| c _ vit;akobar. orig.

*

talme

nat.2:207. |B2l et Prodr. t : l4l. |824. _ B. Įgrata var. įberįca (wiļļd.)
Äsch. Fl. Prov. Bra,ndenb. 1 :36. l864, b. iberĮca; Klinge, Fl. Est-, Liv_ u.
Curl. 392. l8B2. _ B. iberįca (Wilļd.) DC. Syst. nat' 2:20B. lB2l et Prodr.
l : l4|. 1824' _ Clteįranthtls i,berįclls Willd. Enum. pl. Hort. Berol. 2 :
68l. lB09. - Erųsinurrt arcuatum opiz ex J. et C. Presl, F'l. Cech. l38.
t8l9. * Cypenxa ĀyroBĮįĀHaf . (|74. joon.)
o, 4. Mõnikord mitme (kuni 5) varrega' 22_60 (70) cm kõrgune
taim. Varred püstised, a1ati üļe,mises osas harunevad, kandilised, enamasti paljad, mõnikord kohati kaetud väga peenikeste ja ļühikeste karvadega, harva kogu ulatuses 'karvased. Laialih'oiduvate ,harude tõttu on
įaim kalrar. Juurmised lehed ja kõige alumised varrelelred rootsulised,
kanneljad,2,7-|0 (l5) om pikad ja 0,7-2,6 (5,5) cm laiad, paljad või
peaacgu paljad, harvemini tihedalt karvased, l-4 paari kitsasmunajate
või ntunajate, alusel veidi ahenenud külgmiste hõlmadega (harva külg-

mised hõlmad puuduvad) ja suure munaja terveservaļise, enamasti aga
kergelt lainja või nur,kjalt hambulise tipmise hõlmaga, mis aļusel on tavalisel't südajas. I(eskmised varreļehed istuvad, eemaļehoiduvate kõrvakes_
tega, (1,3) 3-7 (ll) cm pi,kad ja (0,5) l-3 (4) cm laiad, l-3 paari
elliptiliste kuni süsijate külgmiste hõļmadega ja enamasti suure munaja,
aļusel veidi kiiluįao1ise, 1ainja, lainjashambulise, sügavalt saagjashambulise kuni ebakorrapäraselt hõļmise tipmise hõlmaga. Harvemini on kesknrised lehed jagunemata või on neil aluse lähedal ainult üks hõlm. Ulemised varrelehed istuvad' piklikud, kuni aļuseni ahenevad, alusel kõrvakestega, mõnikorcļ aluse lähedal ühe paari hõĮmadega, enamasti sügavait
saagjashambuļised (eriti tipmises osas) kuni hõļmised või ebakorrapäraselt įömbihambalised, (0,7) l,3-3,5 (5) cm pikad ja (0,3) 0,6-l,7 cm
laiad. Kobarad õiisemisajal kohevad. Õieraod (2'7) 3,4-9 mm pikad.
Tupplehed 2,8-4,7 mm pikad ja (l) 1,2-l,B rmm laiad, kitsas-elliptiliscd. Kroonlehed äraspidimunaja naastuga, 6,5-9 mm pikad ja (l'7) 23,7 mm laiad. Toļmukad kroonlehtedest tund.uvalt lülremad. Tolmukapead
l,2-2 mm pikad, asetsevad vertikaalselt. To1mukaniidid suhteļiselt jämerlad, aluse poole veelgi jämenevad. Viljaraod 4,5_10 mm pikad, eemalehoiduvad kuni peaaegu horisontaaļsed. Kõdrad paljad, noofelt kaarjad,
alusel sageli tõusvad, valminult 'kergelt kaarjad või peaaegu sirged, asetsevad kaldu' (|'7) 2-3,7 cm pikad ja l,l-l,5 mm laiad. Emakakaeļa
pikkus viljal l,4-2,2 (2,4) mm. Seenrned tumepr'uunid, võrkjas-auklikud,
1,3-1,5 mm pikad ja l-1,3 mm laiad; viljapesas on neid B-14.
Õitseb maist juulini.
Sage põldudel, põllu- ja teeäärtel, liiva= ja kruusaaukudes, niiskematel
niitudel, jõgede kaldail. Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude ,Liidus kogu Euroopa-osas' Kaukaasias, LääneSiberis, Ida-Siberi edelaosas, Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu
kogu Euroopas, Ees-Aasias, Lääne-Hinraalaj as, Loode-Hiinas, Mon gool ias
harva, Põhja_Ameerikas laialdaseļt naturaliseerunud. Mujal tulnukana.
Pārineb Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Niid,rr- ja,põlluumbr,ohi. Seernned sisaļdavad
]
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l75. joon. Läänekollakas (Barbarea auĮgaris)' orig.

33,ll7o õii. Hea meetaim. Kaukaasias võib saada kuni 7l kg mett ha
kohta. Noorelt söödav (salatina). Lehed sisaldavad 70-280 mg% askorbiinhapet. Veidi mürgine. Kui veisecį seda tainle sõõvad, omandab piim
rõika maitse. oitest 'saadaį<se

ļ<o11ast

värvi.

Vormid:
tavaline;
Ī. arcuata
- paljas või väheste karvadega;
f.. pubescens (Busch) Kuusk, comb. nov. (vat' pubescens Busch in
Fl. Cauc. crit.3 (4):3|4. l904-l9l0) - vars ja lcĮred enam või vähem
karvased; esineb põhivormist harvemini; vor'mi iseļoomustavad enamasti
karvased kodarikulehed; mõnikord on osa kodarįkuļeļiti tihedalt karvased,
osa aga täiesti paljad, VarS ,on harva karva,ne; var'relEhtedest on ena'
masti ainult alumised karvased; mõļemad vormid esīnevad sageli kõrvuti;
Ī. brachųcarpa (Rouy et Fotrc.) Kuusk, comb. nov. (B. uuĮgaris p.
vili lühilte, viljabrachųcarpa Rouy et Fouc. Fļ. France 1: l98. 1893)
piļ<em;
lrarva.
esineb
raost ļ<aks ļ<orcla
!-äänekollakas _ Barbarea auĮgaris1 Iį. Brr-rwn in Ait. Hort, Į(ew.
ed. 2. 4:109. lB12; DC. Syst. nat. 2:206. lB21 et Prodr. t:140' lB24;
t
Reiclrenb. in Sturm, Deutschl. Fl. 11 (43'):3. lB23; Led. Fl. Ross. I : l14.
lB42; Schmalh. o;l. Cp' z }o>xu. Pocc. ļ:54. l895,s.str.;BuschinFl.URSS
tt:132. 1939; I(ot. in O,r. yPCP. 5:257.1953; Elel<s. in Latv. tl.2:352.
ļ955; Mischk. in on. JleHltnrp. o6n.2: l84. 1957; Janļ<. in Liet' fl. 3:497.
l96l. _ B. uulgaris ssp. rltLĮgarls _- Roiįrm. Exļ<ursįonsfl' Krit. Ergänzungsb. l45. l963' _ B. tltlĮgarįs var. uuĮgaris -- Gļeas. Iļ1rrstr. F_l. North_
east. Un. St. a. Adj. Can. 2:240. 1952; Marrkgr. in l{egi, Illustr. Fl.
Ivlitt.-Eur. ecl. 2. 4 (l): l69. 1958-1963. - B' Įgrata Ascļl. Fl. Prov.
Brandenb. l :35. l864, s. str'; Ķlir-ige, Fl. Est_, Liv_ u' Curl' 392' l8B2,
Cypelxa o6ķIķrro.
Ergsimum burbarea L. Sp. Pļ. 660. 1753.
s. str.
BeHHa.n. (175. ja 176. joon.)
o. Erinevused B. arctlata'st il,mnevad järgmistes tunnustes. Varre
harud hoiduvad peavarre ļähedusse. Alumiste ļehļede tipmine hõl'm suur,
ümar või m,unajas, veidi laineĮise servaga, alusel ümar, juurmistel leh_
tedel rkergelt südajas. Kõige ülemised lehed äraspidimunaja'd, sopilis'ham_
buļised. Kobar õitsemisajal tiļre. Õieraod kuni 3 mm pikad. Õied veidi
väiksemad ja tumeda,maļt kollased. Kroonlehed ,kitsama naastuga. Tolmu_
kapead asetsevad 'horisontaalselt. Viljaraod püstised, 3-4,2 mm pi,kad.
Vāiminud liõdracl jämedamad, sirged, püstised, vastu vart lroiduvacį või
airrult veidi kaļdu, |ļ5-2 (2,5) cm pikad ja l,7-|,B mm Įaiad. Emakakael
l,8-2,5 m,m pikk. Vilja'kobar rmeenutab üldkujult B. strįcta oma, ü<uid on
palj,u tihedam; viljad on lühemad ja enrakakael pikem. Seemned veidi pirke'
mad kui B. arcuata'\, 1,5-2,2 mm pikad ja l,l*1,3 mm laiad, punakaspruunid, võrkj as-auk1ikud.
Öitseb maist juulini.

3'

auĮgarĮs (lad' k.)
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įavaline, hariļik

ķ
a

a - taįme alumine
c _ vili' orig.

l70. joorr. Lįiānekollakas (Barbarea uuĮgaris\i
taime ūlemįne osa,
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t77. joon. Läänekolļaka (Barbarea ouĮgaris) leiukohad Eestis

Niisketel kultuuristamata aļadel, kraavikaldaiļ, teeäärtel. Väga harva.
(|77' joon.) Į{emeradiafoor.
Üldlevįk. Nõukogude Liidus Euroopa-osas ja Kaukaasias. Harva. Väljaspool Nõukogude Liitu esineb sagedamini atlantilises Euroopas, harvemini Euroopa teistes osades, Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Hea meetaim. oitest saab kolļast värvi. Noori
lehti võib kasutada salatina. Lehtecles leidub 260 mg7o askorbiinhapet.
Seemned sisaldavad 25-36010 õli. Veidi mürgine'

B' auĮgaris't on korduvalt segi aetud B. arcuata'ga. B. auĮgarĮs'e diag'
noosid on eri autoritel mitme tunnuse osas ü,ksteiseļe ļausa risti vastu'
käivad. Lähtuda tuleks B' aulgaris'e ja B. arcuata nendest diagnoosidest,
mis on įoodud J. Sturmi töös 1823. aastast, kus L. Reichenbach täiendavalį
kirjeldab mõningaid ristõielisi ja varustab kirjeldused joonistega.
Viimastel aastakümnetel on püütud täpsustada B. auĮgaris'e levikut.
Kõigis töödes nimetatakse üksmeelselt' et väljaspool atļantilist Euroopat
esineb seda taime palju harvemini kui B. arcuata't. R. E. Regel näitas
juba lB92. a., et Loode-Venemaal ja Põhjas esineb ainuļt B. arcuata
Reichenb' ja et kõik senised andmed B. auĮgaris'e Seal esinemise kohta on
ekslikud ning põhinevad ebatäpsetel määramistel.
Kuna Eesti NSV-s on B. auĮgaris't ja B. arcuata't enamasti käsitletud
koos B. auĮgaris'e nime all, siis saab B. auĮgaris S. str. leviku üle otsusįada ainult oļemasoleva herbaarmaterjali aļuseļ. Kindlalt võib Eesti
ļ.,iSV_st seni nimetada ainrrlt mõnda leiukohta: l) Põhjarannįku aļamvaldkond (Emb), Rannamõisa, 2) Pandivere valdkond (Esup), Porkuni,
3) Kagu-Eesti vaĮdkond (Eor), Alatskivi ja Tõravere.
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6.

perekond kerss
Scop.

*

Fl. Carn.

Rorippa I Scop
520.

1760.

Uhe- kurri mitmeaastased niiskete ,kasvuį<ohtade taįmed tervete kuni
sulgjaguste lehtedega, paljad või ļihtkarvadega. 1'ulppiehed eemaļehoiduvad, koļlakad, valkja Servaga. Kro'onlehed koiļased, tupplehtede pikku-

sed r;õi pikemad, lühikese pinnukesega. Tolmuļ<aniidid enamasti lineaaļsed.
Tolmukapead tavaliselt kitsas-ova,alsed. Transversaalsed meenäärmed on
kujunenud mitrnreti. Mediaalsed meenäärmed esinevad aļati, on väikesed,
{<ujult 'koonusjad, vabad (harva transversaa1setega väga kitsalt ühine_
nud)" Emakas istuv. Emakakael selge, mõnikord üsna pikk. Emakasuue
įiahehõlmaline. Vili _ pakatav kõdrake või lüliike kõder. Vilja poolmed
silēdad, ilrna pil<iroota või ainult alusel märgatava rooga. Vilja vahesein
õhuke; vaheseina epidermirakud ebakorrapäraselt huļknurksed, pikisuunas
veidi vā.lja veninud, õhukeste seintega. Seemned ļamedad, näsalised või
võrkj as-a ukl ikud, a setseva d kaher,eal įselt.
Eri autorid eristavad perekonnas kuni 90 ļiiiki, mis on lwinud põhjapoolkera parasvöötmes. NSV Liidus on kersi ļiike 9, neist Eesti flooras 5.

įllĶIDE MAÄRAMISE
iį

TAtsEL

E.

Kroonlehed kahvatukollased, tup,prlehtede pikkused
l. Sookerss _ Rorippa įs\andįca (oed.) Borb.
Kroonļehed erekoļlased, tupplelhtedest poole pikemad
. 2
2. Kõik lelred või ainult ülemised terved. Viljad kerajad või munajad 3
Kõik lehed sulgjalt 1õhestunud. Viljad pikiikud kuni lineaaļsed. 4
.3. Kõik ļehed terved, nende alusel kõrvakesed' Viljad kerajad
2. Austria kerss - Rorippa austriaca (Crantz) Bess.
Ulemised lehed terved, alumised hõlmised kuni jagused, kõrvakesteta.
Viljad munajad
3. Vesikerss - Roirįppa amphibia (L.) Bess.
.ņ. Viljad lineaaļsed. Viljaraod umbes vilja pikkused
4' Metskerss Rorippa sgĮuestris (L.) Bess.

-

Viljad piklikud. Viljaraod viljast poole

5.

t.

Kallaskerss

-

pikemad

Rorippa prostrata (Bergeret) Schinz et Thell.

IĮorippa įslandįca 2 (oed.) Borb. Balaton Fļ. 2:392.
rDr.
{900; Mischk.
Jleuuunp. o6;r. 2 : 186. 1957; Jank. in Liet. fl.
3:502. į96l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. a Ų):l?2.
t958-1963.
R. paĮustris (L.) Bess. Enum. pl' 27' l822; Vassiļcz. in Fl.
- 1939;
URSS 8:137.
I(ot. in <Dn. yPCP 5:264. lg53; Eleks. in Latv. fl.
2 :360. į955. _ Sisgmbrium amphibiunl a. paĮustre L. Sp. Pl. 657.

l
'

Sookerss

in-

Ebaselge päritoluga ja teadmata tähendusega nimi.
_ islandi, -Islandįl kasvav.

įsįandica (lad.,k.)

lB Eesti NSv

fļoora
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l78. joon. Sookerss (Rorippa isĮandica'1:

ä _

vil

a - taim lehtede, õite ja
c - vili. orig.

jakobar,

noorte viljadega,

b

l79. joon. Sookerss (Rorippa įslandįca yat. mįcrocarpa): a

osa,ä_vili,orig.

_ viljuva

taime ūļemine

_

Nasturtįum paĮustre
S. įsįandįcurn oed' Fl' Da,n' 3 (7) : 8. l768.
- 1924;
(L.) DC. Syst. nat. 2: l9l. l82l et Prodr. l:137.
Fleisch. Syst.
Verz. ostsee-Prov. 86. lB30; Lecl. Fl. Ross. 1 : |I2. |B42; Wįed. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 3BB. lB52; Rupr. Fl. Ingr. I : 84.
1860; Schmalh. on. Cp. n Io>ķu. Pocc. l : 52. 1895.
- Radįcuļa paĮustrĮs
|,753.

(L.) Moench, Meth. p|. 263. l'r94. _ Xepyu:Hl.įK }įcJlanÄcxuüt, )l<. 6o.noņuuü. (l78. joon.)
o, 4. Vars püstine või tõusev, (5) 10-45 cm pikk, enamasti harunev, paljas, mõnikord väheste karvadega. Aļumised ja keskmised varrelehed sulglõhised, (l,9) 2,5-l7,5 cm pikad ja 0,B-5 cm laiad, 3-B paari
hõlmadega. Kõige alumised ļehed rootsu1ised, rootsu aļusel veidi laienevad. Varreļ,ehed istuvad või väga 1ühikese rootsuga, rootsu alusel laienenud ning kõrvakestega. Külghõlmad aļusel veidi ahenevad, pik'likud; tipmine hõlm Suurem, sageli hõļmine. Alumised hõļmad väga väikesed. Hõļnrad ebakorrapäraselt hambuļįssaagjad, vahel iäkilissaagjad. Ulemised
lehed l,5-6,5 cm pikad ja 0,4-2,8 cm laiad, istuvad, aluseļ kõrvakestega,
ebakorrapäraselt suiglõhised, 2-5 paari hõlmadega, mõnikord ainuļt
ebakorrapäraselt sulghõlmised; hõļmad piklikud kuni süstjad' madalalt
ja ebaülrtlaselt hambulissaagjad või lainelįsed. Le}red paljad võį servaļ
hõredalt karvased. oieraod l,B-4,5 mm pikad, paljad. Tupplehed kitsaselliptilised, l,5-2,5 mm pikad ja 0,6-l,l mm laiad, väheste karvadega.
Kroonlehed äraspidimunajad, sujuvalt pinnukeseks ahenevad, enamasti

{rrpplehtede pikkused või veįdi lühemacį, tipul ümardunud, 1,4_2,5 (2,8) mm
pikad ja 0,6-l mm ļaiad, kahvatukollaseti. Pikemad toļmukad umbes

tupplehtede pikkused. Tolmukapead ovaalsed, 0,4-0,6 mm pikad. Transversaalsed meenäärmed paarilised' üksteisest eraldatud. Viljaraod kaldu,
horisclntaalsed või veidi al1apooļe su,unatud, 4-9 mm pikad. Viljad ovaalsed või enam-väliem ruljad, vįįmasel juhul enamasti kergelt kõverdunud,
3,7-10 mm pikad ja 1,5-2,2 (3) mm laiad,0,3-0,7 mm pikkuse emakakaelaga, paljad. Seenrned nurgeliselt ümarmunajad, veidi kokku surutud,
,0,6-l mm pikad ja 0,5-0,7 m,m laiad, helepruunid, võrkjas-aukļikud;
ühes viljapesaS on l0-38 seemet.
oiįseb juunist augustini.
Sage üleujutatavatel jõe-, järve_ ja tiigikallastel, jõeäärsetes võsasįikes, niisketel niitudel ja põldudel, kraavicles, prahipaikadel. Apofüüt.
Üldlevik. Levirrud kõigil mandreil, välja arvatud Anįarktis. Boreaalne
ļiik. Mõnedel andmetel kodumaine Austraaļias.
Majanduslik tähtsus. Umbrohi niisketel karjamaadel, niitudeļ, aedades,
põldudel. Lehed on noorelt söödavad ja mõn;kord kasutatavad salatina,
samuti r'ragu teistel Rorippa liikidel. Lehtedes leidub 108,2-ll0 mgYo
C-vitamiini. Seemned võįvad asendada sinepit. Juur sįsaldab joodi. Meeįaimena teisejärguline.
Teisendid:

var. įsįandįca _ viljad vähemaļt 5 mm pįkad; tavaline;
var. mįcrocarpa (Reg.) Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.
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c

b

180. joon

Austria kerss (Rorjppa austrĮaca\i a
viljadega, ö _ oks viljakobaratega, c-

iaime ülemine osa lehtede, õite ja

ja _
- vili. (o ä

orig.)

4 (l) : l73. 1958-į963 ĮNasturtium paĮustre var. nįcrocarpurn Reg.
in Mėm. Acad. Sci. St.-Pėtersb. VII a (Ą:20. 186ll (l79. joon.) _ viljacl kuni 5 mm pikad, ovaalsed, sirged; viljaraod enamast,i kaldu; vars

2.

püstine; kohati.

Austria kerss _ Rorippa austrįaca į (Crantz) Bess. Enum. pl.
l03. lB22; Vassilcz. in Fl. URSS 8:l39. 1939; Kot. įn o.rr. yPCP 5:272'
1953; Eleks. in Latv. ĪĮ' 2:362. l955; Mischk. in <Dn. Jlerrnurp. o6n. 2: l87.
1957; Jank. in Liet. fl.3:504. 196l;Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur'
erl. 2. a (l) : 176. 1958-1963. _ Nasturtįum austrįacum Crantz, Stirp.
Austr. l : l5. 1762; Schmalh. o.rr. Cp. n Io>xH. Pocc. t:54.lB95. _ CochĮea'
Cameļįna austrįaca
rįa austrįaca (Crantz) Led. Fl. Ross. 1 : t60. lB42.
2:517. 1821 et
DC.
nat.
Syst.
(Crantz) Pers. Synops. pl. 2:191. 1807;
_joon.)
(lB0.
Prodr. t :20l. t824.
Xepyurllrx ancrpnücxlrü.
4. Umbes 60 cm kõrgune tain:. Risoom ļülrike, roomav' annab maaaluseid võsundeid. Vars püstine, harune1,, paljas, vahel aļumises osas
väga lühikeste karvadega, aluseļ veidi puitunud. Lehed tumerohelised,
terved, süstjad, hõredalt ja ebakorrapäraselt hambulised kuni tihedalt
saagjashambulised, hüdatoodtipuliste hammastega. Mõned lehed, eriti
ülemised, terveservalised. Alumised 1ehed aluseļ ahenevad, kõrvakestega,
paljad või alumisel pinnal väga lühikeste karvadega. Keskmised lehed
täiesti istuvad, vart üņrrbritsevate ,kõrvakestega, 3,5-6,5 cm pikad ja
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l8t. joon. Austria kersi (Rorippa austriaca) ļeiukohį Eestis.

I
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austrįaca (lad. k.)

_

austria, Austrias kasvav

0,8-l,3 cm laiad. Kõige

ülemised ļehed .trlnduvait väiksemad, peaaegu
istuvad. oisik pöörisjas, paljude kobaratega. Õieraod 4,4_7,5 mm pikad,
paljad. Tupplehed munajas-elliptilised, paljad, kollased, 2,6-3,3 mm
pikad ja l,5-t,7 rrnm laiad. Kroonlehed äraspidimunajad, tipul tömbid
või kergelt pügaldunud' peaaegu ilma pinnukeseta, kollased, 3,l-4 mm
pikad ja 2-2,4 mm laiad. Tolmukad peaaegu kroonlehtede pikkused. Tolrnukapead l,l_-l,3 mm pikad; toįmukaniidid lühikesed, jämedad. Transversaalsed meenäärmed väliskü1jel veidi avatud, sĪsekü1jel sopistunud;
ümbritsevad ļühemate tolmukate aįust. Emakakael umbes l rrnm pikk,
peaaegu sigimiku pikkune. Emakasuue väga suur, paksu ketta kujuline,
madalalt kahehõlmaline. Viljaraod peaaegu horis,ontaalsed, peenikesed,
8_l0 mm pikad. Viljad väikesed, kerajad, 2-3 mm läbimõõdus' Emaka_
kael 1,5-2 m,m pikk. Seemned helepruunid, umbes I mm pikad, viljapesas
on neid 6-12.
Õitseb juunis, juulis.
Kogutud mitmeļ korral Valga raudteejaamast, alates A. Remmeli leiust
l957. aastal. (l8l. joon.) Põhilisel ļevikualal kasvab niisketel kohtadel,
üleujutatavateļ lamminiitudei, liivastel kal1astel, niisketeļ prahipaikadel,
põ| luäärtel, teeservadel
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas,peaie põhjarajoonide, Kau_
kaasias, Kesk-Aasia lääneosas. Väljaspool Nõukogude Liitu Kesk_ ja
atlantiļises Euroopas, Balkani poolsaarel, Väike_Aasias, Põhja-Amēerikas.
Levikr"r raskuspunl<t asub Ķagu-Euroopas.
Įlajanduslik tähtsus. Põhja-Ameerikas esineb vegetatiivselt paljuneva
põlluumbrohuna.

3. Vesikerss
amphibia, (L.) Bess. Enum. pt. 27. 1822;
- Rorīppa
Vassilcz. in Fl. URSS
8: l3B. 1939; Kot. in O.n. yPCP 5:270. 1953; Eleks.
in Latv. fl.2:360. l955; Mischļ<. in (D.n. Jlegnurp. o6n. 2:l87' |957;
Jank. in Liet. fl. 3 : 502. 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.
2. 4 (l): l80. 1958-1963.
Nasturtium anlphįbįum (L.) R. Brown in
- l8l2;
.Ait. Hort. Kew. ed. 2.4:110.
DC. Syst. nat.2:196. l82l et prodr.
t: l3B. 1824; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.3B7.
lB52; Schmaļh. on. Cp. u IONH. Pocc. 1 :53. ls95. _ CochĮearįa amphibia
(L.) Led. Fl. Ross. l : 160. lB42.
aquatica (L.) Kostel. Allg.
- Armoracįa
Med.-Pharm. Fl. 5 :1571. l836; Rupr.
Fl. Ingr. I : 100. 1860.
- Sisgmbrium
amphibium ft. aquaticurz L. Sp. Pl. 057. 1758.
S. amphibiurn
l. c.,
- _ )KepyurI{įKL.3eMHop. p.; Fisoher, Zusätze Naturgesch. LivĮ. 126. |784.
goĀHuü. (l82' joon.)
4. Horisontaaļselt roomava risoomiga ja ņohkete kiudja.te juurtega,
sageli võsunditega taim. Vars 35-105 cm pikk, tõusev või lamay, kuni
sõrnte jämedune, seest õõnes, ülemises osas harunev, täiesti või peaaegu
paljas. Lehed üldkujult süstjad, kollakasrohelised, paljad. Alumised ja
keskmised varrelehed 5,8-20 (39) cm pikad ja l-5 (7) cm laiad, aluI

amphibĮa (lad. k.)

_ nii

kaldal kui ka vees kasvav'
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l82. joon. Vesikerss (RorĮppa omphibia): a

_

talm õitsemisaja lõpul (orig.}, &

viljakobar:ast.

-

ooa

l83. joon. Vesikorss (Rorippct amphĮbia f . uariifoĮia)' orig.

sel ahenevad või rootsuga, seejuures väikeste kõrvakesįega või leherootsu
laienenud alusega, ebakorrapäraselt saagjalt suurehambalised, lainjashambrrļised või täkilised; jagunenud lehtede s,erv terve kuni ebakorra_
päraselt madalahambaļįne' Vees kasvavatel eksempIaridel veesisesed
lehed kamjalt sulgjagused, lineaaļsete või isegi niitjate osadega, veest
väljas olevad lelred terved, sopilised või kanneljalt sulghõlmised. Roomava risoomi juurdumiskohtadele kinnituvad suured, enamastį kanneljad
lehed, mįlle laba ļäheb üle pikaks rootsuks. Ulemised lehed istuvad, ter_
ved, saagjashambulised kuni terveservalised, 2-10 crm pikad ja 0,33 cm laiad. Õieraod 4,5-B,7 mm pikad, paljad. Tupplehed kitsas-eĮliptilised, paljad,2-3 mm pi,kad ja 0,9-1,3 (l,B) mrr laiad. Kroonlehed erekollased, äraspidimunajad, tipul ümardunud, lühikeseks pinnukeseks ahenenud, 2,4-4,5 mm pikad ja (l,l) 1,5-2,3 mm laiad. Pikemad tolmukad unrbes kroonļehtede pikkused. Tolmukapead (0,B) l,l-l,5 mm pikad.
Transversaalsed meenäärmed paarilised, puutuvad siseküljel kokku. Viljaraod horisontaalsed või veidi allapoole suunatud, B-l3 mm pikad. Kõdrake ovaalne, paljas, umbes l,5 mm pikkuse peenikese emaļ<akaelaga; vilja
kogupikkus 4,5-6,8 mm ja laius 2,1_-3,2 mm. Seemned nurgeliselt munajad, kokku surutud, kitsa äärisega, punakaspruu,nid, peenenäsalised, 0,8*
l,l m,m pikad ja 0,6-0,7 mm laiad; ühes viljapesas ll-22 seemet.
Õitseb juunist augustini.
Kasvab seisvas või aeglaselt vooļavas vees jõgerie ja järvede mudaste
kallaste ääres, harvemini mudastes kraavides, tiil<įdes, sooniitudel, kaldavõsastikes. Eesti idaosas kaunis sage, lääneosas esineb harvemini. Heme_
radiafoor.

Üldlevik. Kogu Nõu,kogude Liidus peale Arktika ja Kaug-Ida ning
Kesl<-Aasia lõunarajoo.nide. Väljaspool Nõukogude Liitu ulatub Euro,opas
põhja suunas Kesk-Rootsini, harvemini esineb \'ahemeremaades, Põhja_
Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Seemneįd võib kasutada sinepi valmista,miseks,
lehti salatina. Seemned sisaldavad 20-220lg õļi, lehed 2I0-2L4,5 mgoĮ
C-vitamiini.
Vormid:
Ī. amphibĮa (Nasturtium arrtphibium a. įnditlįsum DC. Syst. nat' 2 :
l97' ļB2l,) _ ļehed terved, hõļnrised või kanneljad; kaldavorm;
f. aariif oĮia (DC.) Reiclrenb. Deutschl. Fl. 85: lB37-lB3B, y. aarĮifoĮia (Nasturtium amphįbium ft' aariifoĮium DC' Syst. nat. 2:l97. |82Į)
(l83. joon.)
- madalas vees kasvav vorm; alumised veesisesed ļehed
kamjalt sulgjagused, kesknrised sulglõhised, üļemised terved.
Mõle,mad vormid esinevad enam-vähem võrdse sagedusega

4. Metskerss
Rorippa sgĮuestris ļ (L.) Bess. Enum. pl. 27. 1822;
Vassilcz. in Fl. -URSS 8 : 136. 1939; I(ot. in cD.r. yPCP 5 :268. 1953;
Eleks. in Latv. Īl. 2:359. l955; Mischk. in ģ.n. Jleuunrp. o6;r. 2 : l85'

ļ
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sgĮaestrĮs (lad. k.)

_

mets-, metsa_, metsas kasvav

a
b

o
taime
ä _ vili. -orig.

l84. joon' Metskerss (RorĮppa sgĮuestris\:

ülernine osa õitsemisaJa lõpuĻ
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l85. joon. Metskersi (RorĮppa saĮaestrįs) leiukohad Eestis.

l957; Jank. in Liet. fļ. 3:499. 196l; Mankgr. in Hegi, Illus,tr. Fļ. Mitt.Eur. ed. 2. 4 (Į) : |77. 1958-1963.
L. Sp. Pl.
- Sisgntbrįum SLJĮaeStre Nasturtįum
637. 1753; Fischer, Naturgesch. Livl. el. 2. 2:557. l79l.
- DC. Syst"
suįaestre (L.) R. Brown in Ait. Hort. Kew' ed.2.4: ll0. l8l2;
nat.2: 190. l82l et Prodr. l:137. 1824; Led. Fl. Ross. l: Il2. 1842; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 389. 1852; Rupr. Fl. Ingr.
l :86. 1860; Schmaļh. Q,r. Cp. H Īoxrr. Pocc. l : 53. lB95. _ )I(epyurxr.rx
.necHoįi. (l84. joon.)

4.

Tairn 20-55 ,cm kõrge, püstise või tõusva haruneva varrega,
annab võsundeid. Vars paljas või alumises osas väga lühikeste ļihtkar_
vadega. Lehed sulg1õhised või sulgjagused, paĮjad, mõnilrord rootsu
aļusel väheste karvadega, 4,4-9,5 cm pikad ja l,5-4 (5) cm ļaiad, 3_
5 paari külghõlmadega; Lehtede aļusel väikesed kõrvakesed või leherootsu
a1us ļaienenud. A1umised ļehed nootsuga,'kitsas_elli,ptiliste, ebakorrapäraste, hõredalt saagjashambuliste kuni sulglõhiste hõļrmadega. Uļemised ļehed istuvad või 1ühikese rootsuga, süstjate või lineaalsete terveser_
valisįe kuni ebakorrapäraste saagja,shambuliste hõĮmadega ning tundu_
valt suurema, sügavalt hambulise kuni ļõhise tipmise hõ1maga. oisik

pöõrisjalt harun,enud. Õieraod 4_7 (9) ,mm pi'kad, paljad. Tupplehed kit_
sas-eliiptilised, 2,4-3,3 mrtn pi,kad ja l-1,5 ,mm laiad, koļįakasroheįised.
Kroonļehed erekollased, äraspidimunaja na,a,stuga, rnis a,egamööda ļühikeseks ja laiaks pinnukese,ks a,he,neb, tipul ü,mard.unud, 3,6-5,4 mm pikad

ja l,6_3,l mm ļaiad. Pike,mad toļrnukad
364

kroonļehtede

pikl<u_

sed. Toļmukaniidid aluse suunas. jämeneva samba kujulised. Tolmukapead umbes l mm pikad. Transvers,aa,lsed mee,näärmed ļühemate tolmu_
kate siseküljel ühinenud. Viljaraod peenikesed, eemalehoiduvad kuni
horisontaalsed, 7-l3 mm pikad. Kõdrad lühįkesed, kõverdunud või sir_
ged, peaaegu püstised, l,2-|,6 cm pikad ja |,2-7,6 mm laiad, 0,5-0,8
(2) mm pikkuse peenikese emakakaelaga. Seemned viļtuselt ümarmunajad, lamedad, 0,6-0,9 mm pikad, ja 0,6-0,8 mm laįad. Seemne kest
punakaspruun, võrkjas-au,klik.
Õitseb juunist septembrini.
Kasvab niisketeļ niitudeļ, jõgede ja järvede kaliastel, prahipaikadel,
tee- ja põlluäärtel, raudteedel' Harva. (l85. joon.) Hemeradiafooi.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa_osas ja l(aukaasias. Väļ_
jaspool Nõukogude Liitu Euroopas (ulatub põhjas Kesk-Skandinaaviani),
Vä iļ<e-Aas i as, Põhj a-Aa f rikas, P õh j a-Ameeri,l<,a s.
Majanduslik tähtsus. Veidi mürgine.
.

Teisendid:

var. sgĮaestrįs
sirged, viljaraagudest lühemad;
- vi,ljad Thelļ.
ltar' arcuata Bagnet.
in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur.4 (l)
- kaarjalt
3l3. l9l3-l9ļB
viljad
paindunud, viljaraagude pikkr-rsed.
-

:

,fulõlemad teisendid esinevad umbes võrdse sagedusega.

5. Kallaskerss
Rorippa prostrataļ (Bergeret) Schinz et Theļl. in
Viertelj. Nat. Ges.- zirich E8 : G2. l9l3; Misahk. in (Dn. Jlesunrp. o6n.
2 : 186. 1957; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed,. 2. +
1f; : tZA.

l95B_l963.
(L.) Čel. Prodr. Fl. Böhm. 3 :459. 1875; Noväk
- R. terrestrįs
Dostäl, Kvėt.
ČSR 30B. l950.
(Wahlenb') Reichenb.
- R.in ancepS
Deutschl. Fl. 85. 1837-1838; Vassilcz.
Fl. URSS 8:137. 1939; Kot.
in o.r. yPCP 5 : 269. 1953; Jank. in Liet. fļ. 3: 500. 196l. __ Si,sgmbrium
amphibium õ. terrestre L' Sp' Pļ. 657. 1753.
- S' anceps Wahlenb.
Fl. Ups. 223. 1B20.
Nasturtįuttt uncepS (Wahrlenb.)
- Prodr' l:137. lB24; Schmalh. Reichenb. Fļora
9 (19) :295. 1822; DC.
Qn. Cp.H ĮoNu.
Pocc. l : 53. 1895. _ Mųagrum prostratum Bergerot, 1786.
- Ķepyuruux
pacrpocreprlrir, x. o6orc4oo,crpslu. (186. joon.)

in

4. Roomava riso'o,miga, 24-56 cm kõrgune, pūstise või tõusva haru_
neva varfega taim; vars aļlpool kaetud väga ļühikeste karvadega. Lehed
enamasti sulgjagused, piklike või lineaalsete saagjashambulisteīuni pe.raegu terveservaliste külghõlmadega, aluse,l kõrvakestega. Alu,misea tĖķea
rootsuga, paljad või alumisel küljel väheste väga lühikeste karvadega.
Keskmised varrelehed 3,4-8,2 om pikad ja umbās 2 cm laiad, lühike-se
rootsuga. Ule,mised varrelehed peaaegu istuvad. Õieraod 5,2-7 mm pikarl,
paljad. Tupplehed munajas-elliptilised, 2,5_g rnm pikad ja 1,3_1,7 mm
laiad, kollakasrohelised. Kroofrlehed erekoļļased, äiaspidimunajad, ti,pul
ümardunud, sujuvalt aluseni alienevad, 4-4,5 inm pikād ja !,B-2P mm
t

prostrata (lad. k.)

-

lamanduv, maa

ligi

hoiduv
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186.

joon. Kallaskerss (Rorippa prostrata\: a
ä _ vili. orig.

_
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l87. joon. I(alļaskersi (RorĮppa proltrata) ļeiukohad Eestis.

laiad. Pikemad tolmukad kroonrehtede pil<kused. Tolmul<apead l,l-1,4
mm
pikad' Emakakael Selge, 0,7-0,9 mm pilrk. Emakasuue pĮajas,
veidi kahehõlmaline, suur. Viljaraod horisontaālsed, 7-ļ2 .n* pitāa, peenikesed.
Kõdlakesed pikemad kui R. amphibia'l, kusjuures emäkaį<aeļ on lühem
(kuni l mm). Seemned väikesed, 0,6-0,8 mm pikad.
Õitseb juunisi augustini.
Kasvab ü1eujutatavatel järve- ja jõeJ<a1laste,l, niisketel niitudeļ, ka
raudteedel. Esineb harva. (l87' joon.) Apofüüt. Eestis esmakordselt
ļeid_
nud P. Kaaret l935. a. Pärnu jõe kalda,lt Tori 1ähedaļt.
Üldlevik. Nõukog.ude-Liidus Euroopa-osas, välja arvatud põhjarajoonid, Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunaosās. Kesk- ja atlantili... Er.ooįrr,
Skandir-raaviamaades (harva), Baļkani poolsaarei, Väike-Aasias.

7. perekond allikkerss

Nasturtį,un1R. Brown

R. Brown irr Aįi. Hort. I(ew. -ed. 2.

4:

i09. 1Bt2, nom. consefv.

Mitmeaastased vees. kasvavad surgjaguste lehtedega peaaegu paljad
taimed. Tupp,lehed kaldu, valkja nahkia Servaga' transveisaaļsed aļusel
kotjad. Kroonlehed valged, tipul ümardunud. Tolmukaniidįd lineaalsed.
Transversaalsed meenäärrned paar.iiised, ligistikku lühemate toļmukate

l

Ladinakeelsetest sõnadesl nasus _ nina, torquere _ piinama,
piinlema (ninna
ja paneb aevastama), TaimĖ nimi !tiniusel ja Colu-

sattuttud mahl mõjub kõrvetavalt
meļlaļ.
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iļ8& joon' Urt'aļlįkkerss

I

talme aļu'mine osa, &
(Nasturtium o||ĮcĮnate}: o
orig.
lõpul.
õiįsemisaja
osa
üļemine

_

talrne

siseküljel. Mediaa1sed näärmed purrduvad. Ermakas istuv. Emakakael
selge. Emakasuue kahehõl,mali,ne. Vili kõverdunud pakatav kõder lühil
kese jä'meda emaka,kaelaga. Vahesein õrn; selle epidermirakud ebakorra.ļ
päraseLt hulknurksed, pikisuunas veidi välja veninud, õlrukeste seintegaj

Seemned arvukad, väikesed, lamedad, äärisega, asetsevad kaherealisālt.
Perekonda kuulub viis liiki, miļlest N. officinale on kõige laialdasemĄ
!evikuga, esinedes a1likalistel kohtadel ü1e kogu maakera. Teiste liikide
įevil< piirdub peamiselt Mehhiko, Fļorida ja Marokoga.

l. Ürt-allikkerss
officinaĮer R. Brown in Ait. Hortj
- Nasturtįurn
Kcw. ed. 2. 4: ll0. l8l2;
DC. Syst. nat. 2: lBB. l82l et prodr'. !: tB7':
lB24; Led. Fļ. Ross. t:lll. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curi. 387. 1852; Schmallr. on. Cp. n ĮoNg. Pocc. l:52. lB95;
Vassiļcz. įn Fl. URSS B:l43. 1939; Kot. in ol. yPCP 5:262. 1953; Janki
in Liet. fļ. 3:506. 196l; Markgr. i,n Hegi, IlIustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2.
4 (l) : 186. 1958-1963.
aquaticum'wahlenb. Fl. Suec. 418. 1826;
- N.
Rupr. Fl. Ingr. 1:83. IBGO;
Herm. Fl. Nord- u. Mitteleur.470. 1956. 1
N. fonlanunl Asch, Fl. Prov. Brandenb. l:32. l864; Ķlinge, Fl. Est-i
Liv- u. Curl. 390. 1BB2.
nasturtįum-aquaticum L' SP,
- Sisgmbrium
Pļ. 657. 1753;Fischer, Naturgesch'
Livl. 264' 1778' _ Xftpyxa n.nrp.rr.n.
rrax. (lBB. joon.)

ų. Tairme kõrgus l0-60 cm' Roomav, rohkete lisajuurtega risoom või_
maldab talvitumist. Vars õõnes' tõusev, harunev, vaoline, paljas. Lehed
sulgjagused, veidi nahkjad, 2-ll cm pikad ja l,l__4,4 cm laiad, rootsulised, paljad, väikeste kõrvakestega (eriti ü1emised); sulgosakesi alumis_
tel l-3 paari, ülemistel 3-5 paari; sulgosakesed munaiāct või laiellipti_
Įis'ed, alusel asümnreetriļised, peaaegu telveservalised. Tip,mine hõļ'm teis1est tunduvalt suurem, piklikmunajas, sageli alusel ebavõrdselt südajas,
ebakorrapäraselt 1ainja Servaga. oieraod ja õisikutelg väga ļühi.keste įarvadega, 3,5-B mm pikad. Tupplehed süstjad, (l,B) 2-2,8 mm pikad ja
0,9-l,2 mm laiad. Kroonlehed 3,4-4,5 mm pikad ja 1,2-2 (i,z) *Ļ
ļaiad, äraspidi,rr-runaja naastuga ja naastust 1ühema įinnukesega. Tolmu_
kaniidid vioļetsed. Tolmukapead kitsasmurnajad, įoļlased, õ,o-t mm
ņikad. Viljakobar hõre' Viljaraod h,orisontaaļsed või veidi allapoole suu.
natud,5,5-ll mrn pikad. Kõdrad l,4-l,B cm pikad ja l,7-2,2 mm laiad,
kergelt üIespoole kõverdunud, tipul ļühikese iā laia, 0,6-0,8 mm pikkuse
'emarkakaeĮaga, paĮjad, selgmiselt veidi ko'kku su,rutud. Vilja poolmed
peenikese, üļaosas ebaselge keskrooga ja vähe märgatavate võrkroodudega. Seemned ü,marmunajad, pruunid, pu,naka varjunaiga, kärjetaolisel,t
suurelt võrkjas-aukļikud, 0,9-,l,l mm pi,kad ja 0,B-l *rn luiud.
Oitscb juunist augustini.
jõged,es, kraavides, aliikaįes. Eelistab pu,hast voolavat
..K3_.svab.ojades,
vett. Väga harva. (189. joon.) Hemeradiafoor.
Vane'mas kirjanduses toodud N' officinaĮis'e leiukohad Tartus ja Saare_
t

officinaĮe (lad. k.)
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l89. joon. Ürt-aļlikkersį (Nasturtiurn officinaĮe)

(

o

leiuJ<ohad

Eestis

maal on hiljem 'ļ<aheļdavaks tunnistatud. Alles l933. aastast on Saaremaa ļ<o,hta oļemas herbaarmaterjal. Esimese säiļinud e'ksemplari on
kogunud H. Hiir l876. a. I(agu_Eesti valdkonrrt,ast (Eor) Rõuge lähe_
daļt aļļikaliselt jõekaldalt.
Üldlevik. Nõurkogude Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõu'narajoonides,
Kaukaasias, Kes'k-Aasias. Väljaspoo1 Nõukogude Liitu suuremaS oSas
Euroopasi (põhjas Lõuna-Rootsini ja -Soomeni), Lääne-Aasias, Põhja_
Aafrikas, Etioopias, Põhja-Armeerikas. Mujal ju'huslikult.
Majanduslik tähtsus. Noor,ed võrsed on terava vürtsita'oļise lõhna ja
maitsega, selle tõttu kasutatakse rreid mõnel pool supilisandina või salatina. Meeldiv terav lõhn säilib keetmisel. Taim sisaldab palju mineraalsooļasid, A-, Bt-, C- (eriti rohrkesti) ja E-vitarniini, eeterlikku õli, joodi;
vii,mast on I kg-s kuivas tai,mes 4-5 mg. Seemnetest saab sinepipulbrit.
KeskajaĮ peeti 1/. offĮcinalis't tõhusaks ravi'vahendiks kõigi haiguste vastu'
Rahvameāitsiinis on tarvitatud skorbuudi, neura1gia, verejo'oksu, kehv_
veresuse' ,nahalöövete, neeruhaiguste jne. va,stu. Veidi mürgine. N. o|f[cĻ
naļis'e kuļtuur,e on mõnel pool Lääne-Euroopas tänapäevani säilinud.
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perekond mädarõigas
- ArrrtorcĮcįat Gaertn., Mey. et Scherb
Gaertn., Mey. et Scherb. Fi. Wetter. 2:410. 1800

Mitmeaastased' teravamaitselise jä,meda juurega, paljad, suurte ļehtedega, sageli kängunud viljadega taimed. Tupplelred püstiselt eemalehoi_
duvad, valkja nahkja Servaga. Kroonlehed va1ged, lühikese laia pinnuļ<e_
sega. Tolmukaniidid ļi,htsad. Tolmukapead ovaalsed' Transversaalsed mee_

näärmed poolringikujulised, avatud välisküljel; mediaaļsed näär,med

kolmnur'ksed, transversaa1setega ühinenud. Emakas istuv. Emakakael
väga lühike. Emakasuue Suur, madalalt ļ<ahehõlmaļine. Kõdrake ovaallte,
hilja paka,tav, poolm,ed ilma tkeskr'oota. Vilja vahesein õhuke; seļle
epidermira,kud hul'ļ<rnuflksed, sirgete seintega. Seemned ovaals,ed, ļ'amedad,
mustjad, asetsevad kaher.eaļiseļt. Mür,osiinra,kud arvukad, asetsevad mesofüllis ja juhtki,mpude juures.
Perekonda kuulub neli liiki, mis on levinud peamiselt Euroopas ja
Siberis. Nõukogude Liidus esineb ka,ks ļiiļ{i, neist Eesti NSV_s üks liik.

Aed-mädarõigas _ Armoracįa rustįcana2 (L^m.) Gaerrtn., .Mey.
et Scherb. Fl. Wetter. 2:426. 1800; Rupr. Fl. Ingr. l:102. lg60; Busch in
Įrl. LjRSS 8: l42. 1939; Kot. in on. }'PCP 5 : 259. lg53; Eleks. in Latv. fl,
2 :343. l955; Misc,hk. in o.n. ĮeHuHrp. o6n.2 : |B7.19'57; Jank. in Liet. fļ 3 :
505. l96l.
- A' ĮapathifoĮia Gil. Fl. Lithuan. 4 :53. l7B2; Markgr. in Hegi,
Iļlustr. Fl. Mitt'-Eur. ed. 2.4 (l): l83. 1958_t963'
Cochįearia armoracįa L. Sp. Pl. 648. l753; Fischer, Naturgesch. I-ivl. -263. t778; DC. Syst.
nat' 2: 360. lB21 et Prodr. 7 : l73. lB24; Led' Fļ. Ross' l : l59. 1842; Wied.
et'Web, Beschr. plran. Gew. Esth-, Į,iv_ rr. Curl.36l. lB52.._ C. rustįcana
Lam. I"ļ. Franc. ed. 2. 2:47l. l77B.
Nasturtįum armoracįa
(L.) fir. Fl. Scand. 65. lB35; Schrnalh. O.n. Cp. n IOxu. pocc.
l :54' lB95. Xperr 1epeleHcxnü, x. o6lIxHoseguuü. (l90. joon.)
2ķ. Umbes B0 cm kõrgune, jämeda lihaka juure ja horisontaaļsete
maa-aluste võsunditega tai,m. Varsi üks või rohkem, püstised, üļa,osas harunevad, vaolised, õõnsad. Kogu taim täiesti paljas. Juurmised lehed pikalt
rootsuks ahenevad, 30-55 c,m pikad (sellest rootsu pikkus l-23 cm) ja
6-l3 cm laiad; lehelaba kitsas-elliptili,ne, täkilis,e Servaga. Aļumised varreļehed lüherna rootsuga, sulglõhised, lineaalset.e terVes,ervaļiste hõ1madega. Kesknrised ja üļemised varrelehed alusel ahenevad, süstjad, eba_
korrapäraselt täkilissaagjad, tipul tömpjad. Kõige üļemised lehed sageli
lineaalsed, mõnikord pea,aegu įerveservalised. Varrelehed 3-l6 cm piūad
ja 0,4-4,3 cm laiad. Õisik koosneb paljudest hõredatest kobaratest. oieraod 6-10 m,m pikad. Tupplehed elliptilised, g-9,7 mm pikad, 1,72,3 nrnr laiad. Kroonlehed laia äraspidi'munaja n.aastuga, tipul ümardunud,
6,l-B,3 mm pikad ja 3,4-6 mm laiad' Tolmukaniidid ļühikesed, aluse
poole veidi jämenevad. Tolrrrukapead l,l-l,6 mm pikad. (Esitatud mõõt_
med kehtivad metsistunud eks,emplaride kohta.) Viljad valmivad väga

l.

I

Taime nimi Pliniusel ja Columellal.

2 rustįcana (lad, k.)
24*
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talupoeglik, lihtne.
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l9U. joon. Aed-mädarõ.gas (Armoracia ruslicana\;

l -

õiįseva taįme ülemine osa, c

_

a_

varre keskmine osa lehtedega,
_ aļurnine leht. orig.

viljakobar, d

harva. Kõdrakesed l-2 cm pikkustel püstiselt eemalehoiduvatel raagudel,
kerajad kurri äraspidimunajad, 4-6 mm pikad, ahenerlad järsult umbes
0,5 tntn pikkuseks emakakaeļa,ks. Paljuneb peamiseĮt võsundite ja juurtel
o1evate adventiivpungadega, ka juuretükkidest'
Õiįseb juunis, juulis.
Aedades ļtasvatatav köögiviljataim, mis metsistunult või naturaliseerunult sageli esineb aedade ääres, põllupeenardel, raudteetammidel, priigihunnikutel, mereranl]aS. Kihnu saarel ļ<asvab hästi rannaS adruvallil,
kust teda koguiakse tarvitamiseks. Apofüüt.
Üldlevįk. Kagu-Euroopast ja sellega piirnevast Aasiast kultuurina
levinud ja naturaliseerunud peaaegu kogu Euroopas (Vahemeremaades
harvenrini), Kaukaasias, Siberis, Põhja-Ameerikas jm. Metsikult kasvab
Kagu-Euroopas jõgede kaldail ja teistes niisketes ļ<ohtades.
/llajanduslik tähtsus. Köögivi1ja,taim. Teravamaitselist ja -lõhnalist
juurt kasutaįakse salatina ja toidulisandi,na. Lehed sisaļdavad asl<orbiinhapet 240-350 rng%, juured 120-250 mg%. Juurtest saadakse ka eeterļikku õli. Mädarõiļ<a kultuur on teada juba l2. sajandist. Rahvarneditsiinis on tarvitatr-rd seedehäirete, isupuuduse, skorbuudi, vesitõve, ļ'eunla'
luuvalu, astma, hääļe ļ<äheduse ja nahaplekkide vastu ning vereringe ja
dįureesi soodustamiseks. Mürgine. Loomadest söövad mädarõigasį ainult
sead ja lambad. Lehtede ļisamine söödale tõstab ļehmade piimaandi.
Juurte söömine põhjustab ļehmadel ja sigadel eļuohtļįkku maohaigust.
Hc,bustele antakse isu äraįa,miseks, suurel hulgai sõöduna aga põh justab neiļ tiire ja isegi surma. Meetaimena teisejärguĮine. Põhja-Ameerikas
mõnel pool tülikas umbrohi.
perekond jürilill _ Cardamįne l L.
L. Sp. Pl. 653. ļ753 et Dentarįa L. Sp. Pl. 653. 1753.

9.

Uhe- kuni mitmeaastased, paljad või lihtkarvadega, sageli horisonįaalselt roomava' võsundeįd andva risoomiga taimed' Lehed enamasti
sulgjad. oied silmapaistvad või vähe märgatavad. Tupplehed püstiselt
kaļdu, valkja nahkja Servaga; transversaals,ed on mediaalsetest ļaiemad
ja alusel sageli kotjad. Kroonlehed valged, lillakad või violetjad. Mõni_
kord on kroonlelred rudimentaarsed või puuduvad hoopis. Toļmukanįidid

lihtsad' a.luse suunas veidi jämenevad. Tolmukapead piklikud kuni ümarad.
Mõnikord on toļ,mukaid neli. Transversaalsed meenäärmed ümbritsevad
ļülremate tolmukate alust siseküljel avatud poolringina; enamasti ei
oļe nad kitsaste mediaaļsetega ühinenud. Emakas peaaegu istuv. Emal<aSuue vaevalt märgatavaļt kahehõļmaline. Vili
- lineaalne, pakatav, se!gmiselt kokku surutud kõder. Vilja poolmed įlma keskroota, valminult vabanevad kergesti paksu viljaraami küljest. Valresein õhuke; selle epidermirakud piklikud, õlrukeste sirgete seintega. Seemned arvukad, lamedad,
äälisega või tiivulįsed, asetsevad üherealiseļt. ldulehed enamasti lame_
dad.

ļ

Ķreekakeelsest sõnast hardamon

_

kress. Tailne nimi Dįoskorįdesel
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Perekonda kuuļu,b umbes l30 1iiki, mis on levinud kogu maakeral
paras- ja jaheda klii,ma aladel, eriti niiskematel kasvukohtadel.
Cardarnįne perekonna lmo'nog.raaf o' E. Schulz eraldab selļes l3 sektsiooni. Nõukogude Liidus on esindatud 5 seį<tsiooni 33 1iigiga (incl.
Dentaria), neist Eestis 2 sektsiooni l<uue liigiga.

LIIKIDE nĪÄÄRAMĮsE TABEL

l.

Alumised lehed sulgjad, üļemised terved. Lehtede kaenlas arenevad
sigipungad

l.

flammasjuur

-

Cardamine buĮbifera (L.\ Crantz

2
Terveid ļelrti ei esine. Sigip,urngad puuduvad
2. Tolrnukaid neļi. Õied väga väikesed. Madala:kasvulįne (alla 20 cnr)
2. Kare jürilill. Cnrdamīne hįrsuĮa L.

T'olmukaid

-

kuus

3. oied rräga väikesed, kroonļehed sageļi puuduvad. Juurrniste
sui g1ehekesed

ļ

õhestunud

3

iehtedt'

3. Mets-jürilil| - Cardamine impatiens

Õied silmapaistvad. Sulglehekesed enamasįi
ļeheikodarik. oied ļiļļakad,

4. Esineb juurnrine

terved

L.
4

m,õniį<ord va1ged. Tol-

rnukapead kolĮased
5
puudub.
Juurmine lehekodarįk
Õied tavaliselt valged, harv,a ļillakaspunased' To1mukapead vįoletsed
Cardamine amara L'
6. Mõru jürilill

5. Varr,eļehtede sulglehekesed
serva lised

-

ena,masti kitsad, 'pea,aegu istuvacļ, terve-

4. Aas_jürilill -

Cardamine praĮensis L.

Varrel.ehtede sulg1ehekesed ümarmunajad, roo{sukesega, rnõ,ne Suure
ha'mbaga või väikserna hõlrmaga
Cardamįne dentata Schult.
5. Hambuline jürilill

-

l. sektsio,on Dentarįa (L.) o. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. 32:
roomav'
340. 1903. -_ Genus Dentarįa L. Sp. Pl. 653. 1753'
- Risoom
paljude so,omustega. Funiikulid koļmekandiļised. Idulehed
e,namasti ebavõrdse Suurusega, rootsulised. Platsentad paksud. Vilja vahesein seemne-

jälgedega.

l.

Hamnlasjuut
Cardamine buĮbifera| (L.) Crantz, Cl,ass. Crucif.
l27' 1769; Sch,malh.- on. Cp. tt Įoxg. Pocc. 1:5l. lB95; o. E. Schulz
in Engl. Bot. Jahrb. 32:361. 1903; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Miit.Eur' ed. 2.4 (1):2l5. 1958-1963.
- Dentaria buĮbi|era L. Sp. Pl. 653.
1753; DC. Syst. nat. 2:278. l82l et Prodr. l:155. 1824; Fleisch. Syst.

I
37Ą

buĮbifera (lad. k.)

-

mugulaid (siin sigipungi) kandev

l9l. joon.

Hamrnasjuur (Cardamine buĮbifera). orig
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l92. joon. I{ammasjuure (Cardatnine buĮbifera) ļeiukohad Eestis.

Verz. ostsee-Pr'ov. 86. lB30; Led. Fļ. Ross. l : ļ30. 1842; Wied. 'et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 373. l8b2; Busch in Fl. URSS
8:147. 1939; Kot. in en. ypcp 5:283. 1953; Eleks. in Latv. ft. 2:350.
1955; Mischk. in @.n. JIeHuHrp. o6n. z:188. 1957; Jank. in Liet. fr. B:515.
1961.
3y6nur<a x.ny6ueHocuaa. (lgl. joon.)
4.- Risoom horisontaaļselt roomav, kaetud lihakatę kolmnurkjas_
rnunajate soomustega. Vars 30-75 crrn kõrgune, püstine, lihtne, allpool
lehitu, läikiv, enamasti paljas; mõnikord esineb varre aļumises osas haju_
salt kuni tihedaļt lühikesi karvu. Juurmised l.ehed sutgjad, pikarootsuli-

sed; lehe üldpirkkus 2|-32 cm, s,ellest rootsu pikkus l2-lB cm; ,lehekesi 2
või 3 paari, kusjuures l või 2 alumist paari on rootsu,kestega. Sulglehekesed 3,5-9 cm pikad ja l_4,3 cm laiad, piklikmunajad või siistiad,
hõredalt ja sügavaūt täkilised või täkiĮissaagjad, mõnikor,d peaaegu
hõlmised, enamasti paljad; harvemini esineb hajusalt lühikesi Iidus
karvu, samuti nagu varrelehtedeį. Kõik įehekesed alati .ripskarvase servaga. Varr'elehed lüherma r,o,otsuga, samuti ripskarvase Ser.vaga' alumised
5_l7 cm Bikad, 2 või 3 paari sulglehekestega. Leh,ekesed l,5-B,5 cm
pikad ja 0,5-2,4 cm laiad, istuvad, täkilissaagjad, kohati hambulised,
tipul enam või vähem teravrnenud, samuli nagu teistel lehtedel. Kes,ļtmised varrelehed l,5_l0 cm pikad, enamasti ühe paari suĮglehekestega,
harvemini terved, süstjad. Ulemised varrelehed terved, !,4-6 cm pikad,
süstjad või lįneaaļsüstjad, alusel kiilutaolised, mõned allapoole suu.natud,
serval hõredalt ripskarvased. Kõi'k {ehed õhukesed. Mõnikord on osa ļehti
376

terveservalised. Varrelehtede kaenlas arenevad lühikesed, .munajad või
kerajad soomusjate lehtedega kaetud mustjad või tu,mepruunid võrsed _
sigipungad, mille abi1 taim vegetatiivselt paljuneb. Õied väheseõieļiste
lühikeste kobaratena 5-l3 mm, pikkustel paljastel raagudel. Tupplehed
4,5-6 mrn pi.kad ja l,5-2,8 mm laiad, kitsasmunajad, roīekad, tipu poole
violetsed' paljad. Kroonlehed suhteliselt suured, l,3_l,7.*
įitra iu
5-7,7 mm laiad, laia kiilu taolised, tipul ümardunud, naaStust lühemaį<s
pinnttkeseks ahenevad, helevioletsed või roosad. Tolmukad kroonlehįedest
peaaegu poole lühemad, urnbes l'B mm pikkuse kitsa tol,mukapeaga.
Transversaaļsed ja mediaaļsed näärmed kitsalt ühinenud. Emaįakāel
lühike (0,5 mm). Vilju moodustub harva. Pärast õitsemist pikenevad
õieraod õige vähe, hoiduvad püstiseļt kaldu. Kõdrad 2-3,5 cm pikad ja
2,5 mm ļaiad. Seem.1rgd 2-,5 mm pikad ja l,5 mm laiad, ovaalsed,'pruuniä,
selvaļ punaĻad, läikivad. Idulehed la,medad, ainuļt üks on tipūl veidi
sissepoole ruļlunud.
Oitseb mais, juunis.
Eesti NSV-s kasvab peamiselt sa,rumetsades, sarapikes ja puisniitudel.
Sag9d1ņ Põirja_ ja Lääne-Eestis. (l92. joon.) Hemeradiafoor.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas ulatub põhjas kuni Laadoga
ja llmeni ļaiuskraadini, idas Moskva pikkuskraadini;
Käuķaasias. Väljas_
pool Nõukogude Liitu Suuremas osas Euroopast, ulatudes põhjas
Kįsk_
Rooisini ja Lõuna-Soomeni; puudub Edela-Ėuroopas. Peale selle esineb
veeļ Väike-Aasias- Kegk_Euroopa pöögimetsade kāraktertaim, kuid vähe_
mal määral kasvab ka teistes tai,mekoįslustes.
Vormid:
Ī. buĮbifera
täįesti või peaaegu paljas; tavaline;
- varsMarltgr.
Ī. pĮlosa (V/aisb.)
in Hegi, Iliustr. Fl. Mitt._Eur. ed. 2. 4
(1):217' l958-l963 fDentaria buĮbifõra f. piĮosa V/aisb. in Österr. Bot.
Zeiįschr. 5l (a) : l30. l90l]
vars alumis,es oSaS tihedalt lühikarvane;

-

harva.

2. sektsioon Cardamįne. _ Eucardamįne o. E. Schulz in Engl. Bot.
Jahrb. 32:418. 1903.
ilma soomusteta. Funiikulid peeiikesed.
- Risoom
Iduiehed lamedad, enamasti
varretud. P'latsenįad kitsad. Viljā vahesein
seenrnejäigedeta.

2. Kare jürilill
Cardanlįne hįrsutaI L. Sp. Pl. 655. 1753; Link in
Hoffm. Phytogr. Bl.-I :52. lB0B; DC. Syst. nat. 2:259, lg2t et prodr.
r:
152. lB24; Led. Fl. Ross. I :127. lB42; Klinge, Fl. Est_, Liv_
u. Curl. 394.
lB82; Schmaļh. o;r. Cp. , Įoxrr. Pocc. l : ąg. tggs; o. E. Schulz
in Engl.
Bot. Jahrb. 32:464. 1903; Busch in Fl. URSS 8:159. 1939;
Kot. in On.
yPCP 5:275. l953; Mischk. in <D.il. JIeuagrp. oõ.n.
2: tB9. l957; Jank.

ļ

hįrsuįa (lad. k.)

--

karedakarvane.
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t93. joon. Kare

b
viljuv
jürilill (Cardanine hirsuta): a
- õįtsev taim, taim. Orig.
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l94. joon. Į(areda jürilille (CardamĮne ltirsula) leiukohad Eestis.

in Liet. fI. 3 :5l0. l96l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.
(l) : 206. l95B-l963.
CepaeqįIįIK ril.epruaņltü. (l93. joon.)

ed,.

2.

4

- cm kõrge, ena,masti a,lusel rikkalįkult
(45)
harunev,
hõreda1t lühikarvane kuni paljas. Juurmised ļehed kodar-ikuna, rootsuļi_
sed, sulgjad, 7,5-4,? cm pikad ja 6-13 mm laiad, 2*4 paari lehekes_
tega, ülemisel pinna1 ja rootsuosas lrõreda1t ,karvased või peaaegu paljad,
samuti llagu Varrelehed. Tipmine laheļ<e enamasti neerjas või ümar, har_
t'emini äraspidimunajas. Külgmised 1elreļ<esed ,ümarad, munajad või äraspidimunajad. Kõik ļehekesed (ka varrelehtedel) rootsu{<esega, sageli sopilised. Varrelehti vähe, 1ühikese rootsuga või peaaegu istuvad, l--4 paarĪ
kiįsasmunajate kuni süstjate, tipul ,1aienenud 1ehekįstega, l-3,5 (6) cm
pikad ja 4,3-12 (23) mm ļaiad; ļehekesed terveservaļised või veidi sopilised. oied väga väikesed, noored kõdrad ulatuvad neįst ü1e. Õieraod
ļ,4 nim pikad, paljad. Tupplehed kitsas_el1iptilised' l,l-l,6 mm pikad ja
'0,4-0,6
mm laiad, rohekasvioįetsed, paljad' harvemini tipul karvac.
Kroonleļred kiiljad, 2'4-2,7 nrm pil<ad ja 0,6-0,8 nrm 1aiad, valged, mõnikord puuduvad. Tolrnukaid tavaļiseįt ainuļt 4; ,nad on krooįlehtedest
įühenrad, 0,3-0,4 mm pikkuste ümarate tolmukapeadega. Emakakael
jäme ja ļühike' Viljaraod 2,5-6,5 (8,B) mm ,pikad, tipuū jāmenenud, ,püstised või püstiselt kaldu. I(õdrad püstised või veidi kaldu, |-2,4 .rn pikrd
ja l-*1,3 mnr laiad, 0,2-a,4 mm pikkuse emakakaeraga, paljad. Seemned
ovaalsed, mõnikord aluselt täisnunksed, l_l,3 ,mm
įirruā iā 0,8-l mnt
ļaiad, äärisega, helepruunid, võrkjas-auklikud; ühes viljap'esas on neid
4-13.
o. Vars B-20
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Õitseb mais, juunis.
Läänesaarteļ maanteede ääres iiival, kļibustel rannavallideļ, paekalda
pankarlel, okasmetsas klibuseljandikel. (194. joon.) Hemeradiaioor.
oļemasolevail andmeiļ puudub Läti NSV-s. Seevastu esineb Lätis
C. ftexuosa With., mida seni pole Eestist leitud.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-oSā kesk- ja lõunarajoonides, ula_
tucles põhjas Leninģradi obļastini ja Eesti NSV-ni; Kaukaasias' Väljaspool NäukĮgude LiiĮu peaaegu kogu Euroopas (põhjas Lõuna_Soomeni ja
-Rootsini), īäik._Ausiāst Himaalajani, Edela-Aasia põhjaosas, Aalrikas,
Põhja-Ameerikas. Pärit Vahemeremaadest'
Vormid:

peaaegu paljas; tavaline;
comb. nov. (var. piĮosa o. E. Schulz
Ī. piĮosa
_
vars alumises oSaS karvane; esineb
in nnįl. Bot. Jahrb. 32:47|.1903)
harvemini.

!. hįrsuta

täiesti või
- vaIS
E. Schulz) Kuusk,
(o.

3. Mets-!ürilil| _ Cardamine inlpatįensI L.Sp.Pl.655. 1753; DC'
syst. nat. 2:261 1821 et Prodr. l:t52. lB24; Lindem. in Fleisch. Fl.

dįutsch. ostseeprov. 232. 1839; Led. Fį. Ross. 1 : l28. |842; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew' Esth-, Liv- u' curl' 385' 1852; Rupr' Fl' Ingr' I :80'
1860; Schmaļh. ol. C'p. n, Įoxg. Pocc. 1 :48. lB95; o. E. Schulz in Engl"
Bot. Jahrb. 32:455. 1903; B'rrsch in Fļ' URSS B: t58' 1939; Kot' in o'n"
yPCP 5:274. t953; Eleks. i,n Latv. Īl.2:345. 1955; Mischk. in Q.n.
JleHuurp. o6n. 2: l89. l957; Jank. in Liet. Īl. 3:509. l96l; Markgr. in
Hegi, lllustr. Fļ. Mitt.-Eur. 'ed' 2' a (l) :203. 1958-1963. _ CepĀeuunx
HeĀoTpora. (l95. joon.)
o. Vars 25-75 cm kõrge, lihtne või ainult üļemises osas harunev,.
mitmekandi,line, paljas, õrnade horisontaa,lselt asetsevate lehtedega. Juur_
mised lehed rootsulised, vähema arvu ļehekestega kui varrelehed, asetse_
vad kodarikuna, hävivad teiseļ vegetatsioo,niperioodil. Nende lehekesed
munajad, ebakorrapäraselt hõ1mised kuni ļõhised, ro'otsukesega. Varrelehįedeļ a1use,ļ kõrvakesed, mis ülemistel o,n eriti pi'kad. Keskmised varrelelred 5-13 cm pikad ja 1,7_5 (6) cm 1aiad, 4-9 paari sulglehekestega.
Ulemised varrelehed 3-7 (8,5) cm pikad ja 1,8-3,5 (4,5) cm laiad, 35 paari sulg1ohekestega. Varreļehtede lehekesed kitsasmunajad kuni süstjaā, ebakorrapäraselt hõlmised kuni terveservaļised (eriti üĮemistel leh'
Įedel), väga lühikese rootsukesega või istuvad, tipmisecl leliekesed külg'
mistest veidi suuremad. Kõikide lehtede serv, kõrvakesed ja roots ripsmclised, mõnikord lehed ka pealmiselt pinnaĮt hõredaļt karvased. Õisik
paljuõieline, tihe. Vä_ikesed, vähe silmapaistvad õied on 1,3-4,3 mm'
m,m pikad ja
įit<ūustel pa1jastel raagudel. Tupplehed süstjad, l,4-2,4
(o,ņ) 0,5-0,ģ mm laiad, enamasti violetse tipuga. Kroonlehed sageii
puuduvad või on kängunud; mõneļ taimel on osa õisi kroonĮehtedega, osa

t
380

impatiens (ļad. k.)

_

kärsitu, läbematu (õrnade lehtede järgi)
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l95. joon. Mets-jürilill (Cardamine impatĮens): a _ taime alumine osa,
taim, c _ viljuva taime ülemine osa. orig.
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l96. joon. Mets-jürilille (CardamĮne īmpatiens) leįukohad Eestis

iļma. NormaaļSelt arenen'ud kroonlehed kiiljad, 2-3 mm pikad ja 0'60,8 mnr laiad, valged. Pike,mad tolnrukad umbes ļ<roonlehtede pikkused,.
mõrrikord tupplehtedest lühemad. T,o1mukapead kitsas-ovaalSed, (0,4) 0,5_
0,8 ,mm pikad, rohekad. Emaka'ļ<aeļ 'lühike (0,2-0,3 mm) ja jäme. Emaka_
Suue kaelast ļaiem. Aļumiste vi,ljade raod peaaegu horisontaalsed, ülemiste,l püstiselt kaldu, 3,5-ll m,m pikad. I(õdrad kaļdu' 1,7-3 cni pikaįļ
ļa 0,9-l,3 mm laiacl, 0,5-0,8 mm pikkuse emakakaelaga, paljad. Seemned ovaaļsed, äärisega, otsteĮ sageli täisnurksed, l,l-l,6 mm pikad ja
0,B-l mm laiad; üJres viljapesas on neid B-ļ2. Seemne kest heĮepruun,
sil e.

Õitseb maist juulini.
Varjukates leht-, sega- ja okasmetsades, võsastiĮ<es, ojade ääres. Mitmel pool Eesti NSV-s, sagedamini Põhja-Eestis. (196' joon.) Apofüüt.
Ütdlevik. Nõu,kogude Liidus Euroo'pa-osas (välja arvatud põhjarajoo_
nid), Kau,kaasias, Lääne-Siberis kohati, Ida-Siberis harva, Kaug_IdasKesk-Aasias. VäĮjaspool Nõukogude Liitu suurellas osas Euroopast' ula*
tudes põhjas Kesk_Rootsini ja Kagu-Soomeni. Kohati Ees-Aasia.s, Himaalajas, Loode- ja Lõuna-Hiįnas, Jaa,panis. Peanri,ne areaaļ asub Euroo'pas,
Aasias on huļk osaareaale.
, .Majanduslik tähtsus. Lehed sisa'ldavad 65,2-227,5 mg%, mõnedeĮ
and'metel isegi 315,8 mg0Ä C-vitamiini.
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l97. joon.

Aas_

jürilil.l ļCardamīne

pratensis):

ülemine osa

a_

Orig.

õitsev taim, D

_

viljuva talme

4. Aas-jürilill _ Cardamine pratensįs ļ L. Sp. Pl. 656. 1753; Īrisclrer,
Naturgesch. Livl. 264. I77B; DC. Syst. nat' 2:256' l92l et Prodr. l:151.

Fl. Ross. l: I25' l842, p. p.; ĪvVied. et Web. Besohr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 386. 1852; Rupr. Fl. Ingr. I : Bl. 1860, p. p.; Sch'malh.
Q"rr. Cp. u Īoxg. Pocc. l :49. lB95, p. p.; o. E. Schulz in Er-rgl. Bot. Jahrb.
32 523. 1903, p. p.; Lindm. in Bot. Not. 1914:283. l9l4; Busch in Fl.
URSS 8: 166. 1939; I(ot. in o.rr. yPCP 5:2Bl. 1953; Eļeks. įn Latv. fl.
2:348. l955; Lövkv. in Symb. Bot. Ups. 14 (2) : ll0. l956; Mischk. in
C. pra{>,r. JlesnHrp. o6.rr. 2: 190. 1957; Jank. in Liet. fl. 3:512. 1961.
įJrr. St. a. Adj. Can.
tensįs var. pratensįs
- Gleas. Iļlustr. Fl. Nor'theast.
Markgr. i'n Hegi, Illustr.
2:2?,O. l952. -_ C. pratensĮ's SSp. pratensĮs
Fl' Miįt.-Eur. ed. 2.4 (l):200. l95B-1963; Wessely in Rothm. Exkur_
sionsfļ. Krit. Ergänzungsb. l43. l963. _ Cep4e'Iunx .nyroeoü. (l97. joon.)
4-. Taim horisontaalseļt roomava, võsundeid andva risoomiga, ühe
või rnitme varrega' l5-40 (60) cm kõrge. Varred püstised, paljad või
ainult alumises osas ļühįkeste rkarvadega, mõni,kord aļuseļ ļiļļakad. Juurmised lehed pikarootsulised, sulgjad, 4,5-6 (24) cm pikad ja (0,6) 1,54 (4,7) cm laiad, 4-10 paari sulglehekestega, paljad kuni tihedalt kaetud
lidus l<arvadega. Lehekesed alusel enamasti lühikeserks r,ootsukeselks ahe_
nevad, ümarmunajad, terveservalised või mõne hambaga, ti,pmine leheke
külgmistest sUurem' sageli neerjas. Varrelehed hoiduvad püstiselt. Kesk_
mised varrelehed 3,6-8 (ll,5) cm pikad ja 1-3 (7) cm ļaiad,4_8 paari
suĮgleheltestega, paljad või karvased. Ulemised varrelehed 2-5 paari
sulglehekes|ega, 2,3-6,2 cm pikad ja l,2-2 (3,5) cnr laiad, täiesįi või
peaaegu paljad. Tüüpilistel eksemplaridel on varreļehtede sulglehekesed
kitsad, peaaegu istuvad, enamasti terveserva1ised. Mõnikord arenevad
varrelehtede kaenlas juuri moodustavad ļehekodarįkud. Õisik ebasarikjas,
hiljerr pikenonud. Õied suhteļiseļt suured. Õieraod 4,5-l9 m'm pikad' pal_
jad. Tupplehed kitsas-elliptilised, (3) 4-5 mm pikad ia (1,7) 2-3 mm
laiad, tipul sageli Įillakaspunased. Kroon1ehed tihti ebasümmeetrilised,
äraspidimunajad, aļuseļ ļühikeseks pinnukeseks ahenenud, tipu.l tömbid,
(7,5) ļ0-l3 mm pikad ja (4,2) 6-8 mm laiad, ļillakad, harva peaaegu
tB24; Led.

valged, selgete tumedamate joontega. Toļmukad kroonlehtedest lühemad.
Tolmukapead kitsas-ovaalsed, l,5-2 mm pikad, koļ,Įased. Emakasuue
suur. Viljaraod (l,3) |,6_2,5 cm pikad, püstiselt kaldu, tipul jämenenud.
Kõdrad peaaegu püstised, 2,4-3,8 (4,2) cm pikad ja I,2-|,6 mm laiad,
paljad, l,l-l,5 mm pikkuse emakakaelaga. Seem'ned ovaaļsed, kuni 1,5 'mm
pikad ja I ,mm 'laiad, helepruunid. Sage.li seemneid ei arene ja esineb
vegetatiivne pa1junemine. Juur,miste lehįede varisenud sulg1elrekestest
arenevad uued taimed.
Õitseb maist juulini.
Sage niisketeļ niitudel, puisniitudel, metsalagendikel, ojakaĮlastel, soodeĮ. HemeradiaĪoor.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas peale äärmi,ste,lõunarajoo-
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pratensis (lad. k')

_

niidul, aasaļ kasvav.

nide, kogu Siberis, Kaug_Idas' Väljaspool Nõukogude Liitu kogu Euroo_
pas, MongooĮias, Kirde-Hii,nas, Etioopias, Põhja-Ameerikas, Groönimaa!.
Majanduslik tähtsus. Lehed on skorbuudivastase toimega. Neid võib
tarvitada toidulisandina, pipra asemeļ ja salatina. Õitsemisaja,l sisaldab
rohtne osa 227,5 mgį9 C-vitamii,ni. Veidi mürgine. Lehmade šooda hulka
sattudes muuda,b piima ja piimasaaduste rnaitse halvaks.
Vonnid:
t. pratensis
- lehed pa1jad või väheste karvadega; ,sageli ainu.ļt uksį_
kud juurmised lehed l<arvased; sage;
f . pubescens ĮVi,mm. et Grab. F'į. Siļ. l (2) : 266.
tB29, õ. pubescens *
enamik juurrnisi lehti tihedalt į<arvased, varrelehed hõredamaļt karvased,
vahel üļemised lehed isegi paljad; kohati.

5. }Iambuline jürilill
dentatat Schult' obs. bot. t26.
- Cardarnįne
tB09; DC. Syst. nat. 2:258.
l82l et prodr. I : lsl. 1824; Lind,m. in Bot.
Not. l9l4:2U' lg|4; Busch in F,ļ. URSS 8: 166. lg39; Kot' įn Õ.rr. yPCP
5:279. 1953; Eleks. in Latv. Īl.2:349. 1955; Mischk. in <D.rr. Jleunurp'
o6"ņ. 2: l90. lg57; Jank. in Liet. fl. 3:5l2. t96l.
C' pratensis ,ssp.
dentata (Schu'lt.) Čeļ. Prodr. Frl. Böhm' 3 : 450. lB75.- C. pratensi" uu..
- 1829, dentata;
denįata (Schult.) Wim,m. ei Grab. Fl. Sil. 2 (l) :266.
B.
Led. Fl. Ross. l:126.lB42,g.dentata; Rupr. Fl. Ingr. t:gl. tgOO, p.dentata; Schmalh. tD.rr. Cp' u IoxH. Pocc. l :49. lB95, b. dentata; Ķlinge, Fl.
Est-, Liv- u. curl. 394. lB82; o. E. schulz in Engl. Bot. Jahrb. 82 : 584. 1908.
C. pratensls var. paĮustris Wimm. et Grab. Fl' Sil. 2 (Į):266. 1829'
1,.
-paĮustr{'s;
Klinge, F]l. Est-, Liv- u. Curļ. 394. lBB2; o. E. Sahņlz in Engi.
Bot. Jahrb. 32 : 533. l903; GIeas. Iļlustr. Fl. Northeast' Un. St. a, Aā1.
Can.2:230.1952.
pratensls ssp. palustris (ü/imm. et Grab.) Janchen
- C. |957;
Irl.
Austr.
t:2'
Įiarkgr. in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.
'Catai.

2. a (l): l9B' 1958-1963; Wessely įn Rothm. Exkursionsfį. Krit.
Ergänzungsb. l43. l963.
C. pratensis SSp. paĮudosa (I(naf) Čel. Fl.
Prag 78' lB70.
paĮustris
(Wimm. et Grab.) Petenm. in Bot' Centraibl.
- C' in Symb. Bot.
Į:47. 1846; Lövkv'
Ups. 14 (2): ll7. 1956.
C. paĮudosa
- joon.)
J(naf in Fiora 29:293. tB46. _ Cep4euullr ey6uarltü. (l9B.
4. Erineb C'' pratensis'es't järgmiste tunnus,te poolest. Vars tugevam
Ja kõrgem. Kõik sulglehekesed rootsukes,ega, Varisevad kergesti. Juuimiste
lehįede lehekesed nurgelised. Varrelehtede lehekesed enamāsti ümarmuna_
jad, mõne suur.e hambaga või väiksema hõlmaga. Õįed suuremad. Tupp_
lehed kollakad' Kroonlehed valged, harva roosakaslillad. Kõdrad
1amĖāa
,cmakakaelaga, emakasuudme all veelgi jämedamad.
Kasvab märgades varjulistes kohtades, kraavides ja veekogude kaļdaiļ.
Levik Eestis vajab veel selgita.mist. (l99. joon.) Heįreradiafoor.
Üldlevik. Areaarl sarnaneb ü{djoontes C. pratensis'e areaaliga.
I
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l98. joon. Harnbulįne juti|iĮĮ (Cardamįne dentata). orls*
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i99. joon. Hambuļįse jürilille (Cardamine dentata) leiukohad Eestis.

Morfoloogiliste tunnuste aļuseį C. pratensis't C. dentafa'st eristada on
sageli raske. Kui kõrvaļe jätta erinevused kromosoomide arvus, siis üle_
jäätlud tunnuste suhtes on autorid erinevatel seisukohtadeļ' N. A. Busch
ja V. V. Pisjaukova eristavad C. dentata't C. pratensls'est peamiselt lehtede ja õite tunnuste järgi. A. P. IJjinski on 1äbi töötanud suure hulga
herbaarmaįer'jaļi ,mõlema liigi kohta ni,ng jõudnud järeldusele, et õite
värvus ja suurus, samuti ka tai'mede karvasus on väga varieeruvad tun_
nused. C. dentata kõige olulisemaks tunnuseks peab A. P. Iljinski rootsukesega leheļ<esi varrelehtedel. Sama rõhutavad ka B. Lövkvist ja
C. A. M. Lindman, kuigi lisavad, et alati ei ,oļe see tunnus hästi nenditav
ja et mõlemal liigil võivad ü,1emiste ļehtede Įehekesed oļla lrambulised.
B. Lövlivisti uurimised näitavad, et kindļamini saab C' pratensis't ja
C. denįata't eristada kromosoomide arvu järgi. Uhtlasį on ta selgitanud,
et erisuguse kromosoomide arvuga populatsioonid on üksteisest ökoloogiliselt erinevad, kusjuures Suulem kromosoo,rnide arv vastab mulļa suuremale veesisaļduseļe.
Et Eestist kogutud matl:rjali puhul on seni võimalik arvestada ainult
morfoloogiĮisi tunnuseid, siis saab usaįdusväärsemaļt määrata ainuļt nit.
tüüpilisi eksemplare. Suur hulk materjali aga asub nende vahepeal, lähe_
nedes enam või vähem ühe või teise liigi tüüpilistele esindajatele.
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6. Mõru jürilill _ Cardamįne Q,mara, L. S,p. P,ļ. 656. 1753; Fischer,
Zusätze Naturgesoh. Livl. 126. l784z DC. Syst. nat.2:255' l92l et Prodr.
l : l5l. ļ824; Led. Fl, Ross. l : |24. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 385. 1852; Rupr. Fl. Ingr. I :82. 1860; Schmalh.
tDn. Cp. r IOxs. Pocc. I : 50. 1895; O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. 32:
495. ļ903; Busch in Fl. URSS 8: 163. 1939; Kot. in O.rr. yPCP 6:277.
1953; Eleks. in Latv. ĪĮ' 2:348. 1955; Mischk. in o;r. JIeHnHrp. ,o6l. 2:
l90. 1957; Jank. in Liet. fļ. 3:5l4. 196l.
SSp. amara
- 4C.(1)amara
ĮĄarkgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.
:202. 1958_1963. _
CepĀeuHux roplxuü. (200. joon.)
4. Horisontaa,lseļt roomava' võsundeid andva risoomiga. Vars pūs_
tine r,õi aluseļ tõusev, enamasti 'lihtne, säsikas, vaoļine (eriti alumises
osas), lB-50 cm kõrge, ilma j.uurmise lehekodarikuta, karvane või paljas.
Ąluniised lehed rootsuga, sulgjad; lehekesed ümarad või munajad, alusel
ahenevad. Varrelehed (1,6) 2,2-13,5 cm pikad ja (0,5) l-7 cm laiad,
2-5 paari Įehekestega. Keskmised varrelerhed lühikese roo'tsuga, ülemised
istuvad. Sulglehekesed murnajad kuni süstjad, aļusel ahenevad, nurkjalt
hambulįsed või ebakorrapäraselt hõredahambaļised kuni terveservalised,
serval tihedalt lühikarvased kuni paljad, mõnikord ka pinnalt karuased.
Tipmine leheke külgmistest Suurem' alumiste,l lehtedel ümar, keskmistel
muttajas, üļemisteļ süstjas. Õisik ebasarikjas, hõre, hiĮjem pikenev. Õieraod 4-14 mm pikad, enamasti paljad. Tu,pplehed munajad, 2,8-4
(4'5) mur pikad ja l,3_2 (2,2) 'mm laiad, rohelised. Kroonlehed äraspidimunajad, lühikese laia pinnukesega, (5,2) 6_8,8 mm pikrd ja 2,8_
Ą,4 mm' laiad, enamasti vaĮged, harvemini lil1akaspunased. Pikemad tolmukad kroonļehtedest ainult veidi lühemad. Tolmukapead piklikud, vio_
letsed, l-l,5 mm pi'kad. Emakasuue väike. Viljad püstiselt kaldu, l2,3 cm pikkuste raagudega. Kõdrad violetsed, lühikeseļ karpofooril, 24 cm pikad ja l-l,3 mm 11aiad, asetsevad tihedaļt ļülrikeses kobaras.
Kõdrad umbes 2 mm pikkuse emakakaelaga. Seemned kitsas-ovaalsed,
helepruunid' ümberringi tiivulised, l,3-l,8 mm pikad ja 0,7-l mm laiad.
Õitseb maist juulini.
Sage allįkate ääres, a1likasoodel ning soistel aļadel, 'lodumetsades, ka
ojacle ka1dail ja kraavides. EeĮįstab hapnikurikast vett. Hetneradiafoor.
Üldlevik. Nõu,kogude Liidus Eur,oo,pa-osas ja Lääne-Siberis. Väljas_
,pool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas, uļatudes põĮrjas Kesk_
'Ska ndinaavia,ni; Väike-Aasias.
Majand.uslik tähtsus. Lehti võib tarvitada salatina. Rohtne osa sisal_
dab l00-ll3,6 mg0/9 C-vitamiini. Veidi mürgine. Varem kasutati rahva_
meditsiinis värsket taime verd puhastava vahendina ja kilpnäärme raviks.
Loo'madest söövad mõru jürilille ainult kitsed; ļehmade sööda hulka
saltudes muudab piimatoodete maitse halvaks.
Teisendid ja vormid:
var. aįnara _ kroon]ehed valged; sage;

Į
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amara (lad. k.)

_

kibe, mõru.

a
b

200. joon. Mõru

jürilill (Cardamine arnara)
ä _ viljuv tairn. orig.

õitsev tainr,

a*

f. anlara *- vaIS täiesti või peaaegu paljas, lehed paljad või osa
kesi ainul,t servalt karvased;

lehe_

Ī. umbratįcola (Schur) Įlarkgr. in Hegi, Lllustr. Fl. Įlitt.-Eur. ed. 2.
4 (l) :202. 1958-1963 (var. umbratįcoįa Schur in Verh. Nat. Ver. Brünn
15 : 78. lB77; var. subgĮabra o. E. Sc,lrulz in Engl. Bot. Ja,hrb. 32 : 500.
1903)
- vars alumises osas l<arvane; lehtedel karvu ainult serval, harva
üksikuid ļ<arvu ka pinnal;

Ī. umbrosa (Lej.) DC. Syst. nat. 2:255' l82l, y. umbrosa (|l. pubescens
Lej. et Cou,r't. Comp. Fl. Belg. 2:283. l83l; C. umbrosa Lej. Fl. Spa.
'2:63. lBll-l8l3) _- vars ja lehed karvased; tüüpiĮisel Ī. umbrosa'| on
lehed karvased peale serva ka pinnalt; seļle kõrvaļ esineb taimi üļeni kar_
vaSe varrega, kuid ainuļt se,rvaĮt karvaste 1eht'edega; mõnikord on ka
osal õiįest õieraagude aļumine osa karvane; n,eed k,oļm vormi esinevad
Eestis enam või vähem võrdse sagedusega;
var. erubescens Peterm. ex O. Kuntze, Fl. Leipzig l7B. 1807, 2 b. erubescens
- kroonlehed lįļlakaspunased n.aastu terves või pooles ulatuses; harva.

10. perekond liivrohi

Cardaminopsis ' (C. A. M"y.) Hayek
- Arabįs
sect. Cardaminopsis C. A' Mey. irr Led., Mey
et Bunge,
Fl' Alt. 3 : l9. l83ļ.

Hayek Fl. Steierm. l:477. 1808.

Kaheaastased, enamasti mitme varrega' lõhiste ļehtede kodarikuga
ning lihtsate ja harunenud karvadega taimed. TuppĮehed püstised, vaĮkja
nahkja Servaga' transversaalsed aļusel kotjad. Kroonļehed vaevalt märgatavalt pügaldunutl. Tolmukaniidid linditao1ised; toimukapead kitsas_
munajad. Transversaalsed näärmed on siseküĮjel avatud ri,ngi kujulised,
mediaalsed näärmed kahe,hõįmali.sed, transversaalsetega kitsalt ühinenud
või valrad. Emakas istuv. E,makakael lühike. Emakasuue ļamedaļt peajas.
Vili on lineaalne, serlgmiselt kokkusurutud, kergelt ülespoole kaardunud
kõder. Vilja vahesein tugev; selle epidermirakud piklikud, laineliste pak_
Senenud seintega. Seemned la,medad, äärisega, asetsevad üherealiselt.
Idu viltuselt seljajuureline.
Perekonda kuu,ļub umbes l0 liiki' mis on levinud peamiselt Euro'opas.
Nõu.kogude Liidus esineb 8 lii,ki, neist Eestis NSV_s üks liik.
E. I{ultėni aņdmeil esineb Eestis ka C. suecįca (FL.) Hiit. Leviku_
kaardile on märgittrd Tarl1inna lähedal saareļ üks 1eiukoht.

l.

Harilik liivrohi
Cardaminopsis arenosa 2 (L.) I{ayek, Fl. Steierm.
l:478. 1908; Kot. in On. yPCP 5: 290. 1953; Markgr. in Hegi, Illustr.
Fļ. įlitt.-Eur. ed.2. a (1) :232. 1958-1963.
C. arenosa SSp. a'renosa
Schoļz in Wiļldenowia 3 (1):l39. l962 et -in Rothm. Exkursionsfl. Krit.
Ergänzungsb. 146. 1963. _ Arabįs arenosa (L.) Scop. FĮ. Carn. ed. 2.
l
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jürilill, f opsls (kr. k')
- vālja nzigerna, näima
liįv-, -lįiva_, liivaļ kasvav.

Perekonnanimi Cardamįne

2 arenosa (lad. k.)

-

I

b

a

120l. joon. Harllik liivrohi (Cardaminopsis arenosa}: a - taim õitsomisaja algul,
Įr
taime ülemi,ne osa ļehtede, õite ja viljadega. orįg.

-

2:32. |772; DC' Syst.,nat. 2:232. l82l et Prodr. t: 146. lB24; Led. Fį"
Ross. l : l20' 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esüh-, Liv- u. Curi374. lB52; Rupr. Fl. Ingr. I :74. 1860; Schmalh. <D.rr. Cp. r IOxH. pocc_
l:57. 1895; Busch įn Fį. URSS B: l9l. 1939; E'leks. in Latv' Īl.2:3571955;'Misch,k. i,n <Dn. Jleuuur,p. o6n. 2: lg2' lg57; Ja,nk. in Liet. fļ. 3 :516.
t961.
sisgmbriunt arenosum L, Sp. pl. 658. 1753; Fischer, NaturgeschLiv'l. ed. 2.2:557. l7gl.
Exs.: Lippm. et K. Eichw' Eesįi taimed 2,
n" 60, 6l, 6la' t935' -KapĀarnrurroncuc necvaHr,lü, p*yxa necĪ{aHafl..
(201. joon.)

Taim (7) 10-65 (72) cm 'kõrge, varsi sageļi rohkem kui üks
(kuni I 2). Varred püstised, oksised, e,namasti aļu.mįse Il'z-2ls ulatuses
(mõnikord kuni õisiku alguseni) kaetud rõrhtsalt asetsevate li,htkarvadega,

vaolised, mõ'nikord violetsed. Juu'rmised lehed kodarikuna, sulgjaüt lõīi-holmaga.
sed, 4-10 paari hõlmadega ja suure nurkjalt hambuįise tipmlse
Sageli on tip,mine pool lehest ttõlmine, aļumine osa lõhine, mõnikord kģu
leht hõlmine. Mõned kõige alumised lehed on tihti terved. KülgmisĮd
hõļrnad ko'lmnurksed, süstjad või mu,najad, enamasti terves'ervälised]harva
eesmisel serval ļaia hambaga, tipul sageli lühikeselt teravnenud. Juurmį_
sed lehed lühikese ro,otsuga või rootsutao1iselt a,henevad, enamasti tįhedalt kaetud mitmeharuliste ka,rvadega, rootsuosas ka lihtkarvadega,
(0,8) l,5-9 (ll) cm pikad ja (0,2) 0,5-2 (2,5) cm ļaiad. Aļumišed,
varrelehed vähem ļõhestu,nud kui juurmised lehed; harva on varreļelred
sügavalt hambulised. Ulemised varrelehed süstjad kuni lineaalsed, enamasti terveservalised, mõnikord lrõredalt hambulised või mõne hambaga,
istuvad, hõredamalt karvased kui aļumised ļehed, harva täiesti rrõi pāa*
aegu paljad, l-4 (6,5) cm pikad ja l_5 (7) mm ļaiad. Õied tihādas
kobaras 2,3-B (l0,5) mm pikkustel, mõ,nikord õisiku alumises osas hõre_
dalt karvastel raagudel. Tupplehed munajad või piklikud, 2,5-g,6 (4) mm
pikad ja l-2 (2,5) mm 1aiad, mediaalsed kitsas-olliptilised, transversaalsed laiemad, alusel sügavalt kotjad, munajad, koljakasrohelised, mõnį*
kord tipmises osas violetsed, hajusalt kaetud liht- ja harunenud harvadega või ainuit tipul mõne karvaga, tlrarvemini täiesįi paljad. Ķroonle,hed.
5]B-8 (9'5) mm piĻad ja 2,4-3,5 (4,3) mm laiad, äiaspidimunajad,
alusel 1ühikeseks pi,nnukeseks ahenenud, valged või kergelt vioļetļed.
Tolmukapead 0,B-l,4 mm pikad. Viljunud õisik pika ja hõreda kobaranaKõdrad 0,5-l,2 cm pikkuste1 kaldu asetseva,teļ peenikeste,l raagudel*
Kõdrad veidi ülespoo'le kaardunud, püstiselt kaldu, |,4-.4,5 cm pikād ;a
l-l,2 mm 1aiad, paljad, sageli kergelt vioĮetsed, tipul kuni 0,5 mrrlpikkuše
emakakaeļaga. ViĮja pooimed ebaselge pikirooga. Seemned munaiaā, 0,Bl,3 mm pikad ja umbes 0,5 mm ļaiad, siledad, helepruunid, tipul ena"
masti kitsa äärisega; ühes viljapesas on neid l5-30'
Õitseb juu,nis, juulis.
' Luideteļ, 1iivastel põldudel, kivisteļ nõlvadel, kuivadeļ niitudeļ, metsahõrendikes, kuival turbamullal, prügil, teeäärteļ, rauclteedel. Paiguti,
kohati esineb hulgaĮiselt. Apofüūt.
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Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas peaie põhja_ ja idarajconide. Skandinaaviamaades, Kesk-Euroopas, Balkani põhjaosas, harvemini
atļantilises Euroopas. Pārit Kesk-Euroopa stepialadelt.

ll.

perekond müürlook * Arabįdorsls ļ Heynlt.
in Holl et Heynh. Fl. Sachs. l (2) :538. l8a2.

Ī{eynh.

Uhe- või ka,heaastased, õrnad, tervete lehtedega ning liht_ ja harunenud kalvadega taįmed. Tupplehed püstised, valkja ,nah,kja servaga, välimised ja sisemised peaaegu ü,hesugused, kitsas_eļli,ptiJised. Kroonlehel

kiilutaolised. Toļ'mukapead laimunajad. Transversaalsed meenäärmed on
'Ą. ThaĮįana'1 erandlikuit poolkerajad, teistel ļiikideļ siseküljeĮ ava,tud
ringi kujulised, mediaalsetega ühi'nenud. Emakas istuv' Ema,l<akael lühike.
Emakasuue vaevalt märgatavalt kahehõļma,line. Vili
- ruljas pakatav
kõder. Vilja poo1med ühe pikirooga. Vilja vahesein läbipaisterl,
ļäikiv;
epidermirakud -on vaheseina kesrkosas pi'kad, paralleelsete sirgete seintega, ääreosas ļühemad, veidi jaineliste seintega. Seemned asetsevad
viĮjas ühereaļiseļt. idu seljajuureĮine, mõrrikord viļtuselt seljajuureline.
Perekonda kuulub i3 liiki, milLest enamik pärineb Aasiast ja on levi_
nud peamiselt põhjapoo1kera parasvöötmes. Nõukogude Liidus,I<asvalr
viįs liiki, ncist Ecsti NSV-s üks liik.

l. }Įarilik rnüürlook _ Arabįdopsis ThaĮiana2 (L.) Heynh. in Hoļl et
Heynh. Fļ. Sachs. t (2):53B. lB42; Busch in Fi. URSS 8:77' 1939; Kot.
in <Dn. yPCP 5:229. 1953; Eleks' in Latv. Īl.2:374. 1955; Mischk. in
Ol. Jlennlrp. o6.l. 2: lB1 ' |957 Jank. i'n Liet' fļ' 3:517. 196l; Markgr.
in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt'-Eur. ed. 2.4 (l):12lr' 1958--1963.
Arabįs
ThaĮįana L. Sp. P1' 665. 1753; Fisctter, Na,tuigesclr. Livl. ed. -2. 2:559.
ļ79l; DC. Syst. nat. 2:226' l82l et Prodr. 1:|44' 1824.
Sisųmbriu'nt
Thaįįanurrt (L.) Gay in Monn. in Ann. Sci. Nat. Bot. Sėr.- 7 : 399. 1826;
Led. Fļ. Ross. 1 :1B4' |B42; Wied. et We,b. Beschr. plran. Gew. Esth_, Livu. Curļ. 3B3' i852; Rrrpr'. F'l. Ingr' l :90. 1860; Schmaįh. Qn. Cp. u Įoxg.
Pocc. l : 68. l895.
- Stenophragma Thaįįana (L.) Čel. Fļ. Prag. 75.
1870. _. Pesyruxa Tang. (202. joon.)
o, o. Taim B-35 (4B) cm kõrge, varsi sageli r,ohkem kui üks (kuni B).
Varred lihįsad või oksised, hõredalt le,lristunud, vaolised, aļumises osas
kaetud rõhtsaļt eema1ehoiduva,te 1ihtkarvadega, üļemises osas paljad'
Kodariļ<una asets,evad juurmised lehed rootsuga või rootsutaoļiselt ahe_
nevad, piklikud kuni mõlajad, tömbid, terveservaļised või hõredalt ham_
brrlised,0,4-3,5 (5) cm pikad ja 0,2-0,7 (l,3) cm laiad, ļ<aetud kahevõi kolmeharuliste karvad,ega, alumisel pinnaĮ tilredamalt kui peaļmisel,
rootsuosas ja iehealusel lihtkarvadega. Varreļehed kitsas-elli,pti1ised või
süstjad, istuvad, aįusel lüliikese,lt ahenevad, tipul teravnenud, 0,3-2,7 cm
pikad ja l-6 mm laiad, ,peaaegu terveservalised, vä,hem karvased. Õied
väikesed, 2,3-6 m,m pikkustel paljastel raagudel. Tupplehed l,6-2 rnnr
!

Perekonnanini Arabįs

_

hanerohi,

-|

opsis (kr' k.)

2 Saksa botaaniku Thali (elas 16. sajandil)

auks.

- välja

nägema, näima
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202. joon. FĪarilik rnüiiriook (Ar'abĮdopsis ThaĮĮana)'. d
kidur taim, D _ õitsev taim noorte viljadega. orig.

*

pikadl ja 0,6-0,8 mm laiad, tömbid, tipul enamasti üksikute karvadega.
Kroonlehed valged, l,B-3,4 (4) mm pirkad ja 0,5-l,l mm laiad, tipul
ümarad. Lühemad to,lmukad mõnikord puuduvad. Tolmukapead 0,4_
0,6 m,m pikad. E'ma'kakael väga lühike (0,2-0,3 mm). Kobar viljumisel
tugevasti pikenenud, hõre. Kõdrad 0,6-l,3 cm pikkustel peenikestel eemalehoiduvateĮ raagudel p'üstiselt kaļdrr, 0,B-l,9 cm pĮkad ja 0,7-0,9 mm
laiad, enamasti veidi kaardunud, paljad. Seen-ined roostepruunid, munajad, väga väikesed, 0,4-0,7 mm pikad ja 0,3-0,4 mm .ļaiad, asetsevad
üherealiselt; ühes viljapesas 13-20 see,met.
Õiįseb maist jrrulini.
Teeservadel, ļiivaste1 põldudel (eriti rkesal), põl1u,peenardeli kuivadeļ
'kinkudel, müürideļ, prahipaikadel, jõekallastel ļ<uivematel
kohtadel, raies_
mikel. Paiguti. Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas' Kaukaasias, Lääne'Siberi kesk- ja 1õunaosas, Kesk-Aasias. VäljaspooĮ Nõukogude Liitu kogu
Euroopas, Ees-Aasias, Lääne_Hi,maalajas, Jaapanis, Ida-Hiinas väga
harva' Põhja_, Ida_ ja Lõuna-Aafrikas, Põhja-Ameerikas, Austraalias.
.Färineb Vahemerema adest.
Majandusiik tähtsus. Umbrohi. Noori võsusid võib kasutada spinati
või salati asemel, rkuid et taim 'on võrdlemisi väiļ<e, eį tule see tarvitamis.
viis nimetamisväärseļt am/esse.
Steiernr. į :466. l908' _ Tra,ns_
versaaļsed meenäär,m'ed hästi arenenud, ringikujulisecl, sisamisel või väļi.
misel küljel sageli avatud. Mediaalsed näärmed vabad või transvelsaal_
setega ühinenud. To1mukaniidid ļihtsad. Emakas enarnasti istuv. Vili
.pakatav, selgmiselt veidi kokkusurutud kõder. Iduļelred ļamedad. Idu
:servajuureli'ne. Mürosiinrakud asetsevad mesofülļis, .harva puuduvad.

5. aļarltriibus Arabidįnae Hayek, Fl.

12' perekond lehmakapsas
L. Sp. Pl.

- Turrįlisį

,666. 17b3.

L

Kaheaasįased, sinirohelised, kõrged, enamasti tervete lehtedega ning
;alumises osas 1ilr't- ja lrarunenud karvadega taimed. Tupplehed püstiserl,
transversaaļsed aluseļ vaevumärgatavalt kotjad, valkja Servaga. Hiljem
on tupp pooleldi avatud. Kroonlehed kitsa kiilu kujurised. Tolmukapeac
kitsad, tipul teravad. Transversaalsed meenäärmed ringikujulised, sise_
küljel veidi piigaldunLrd, .mediaalsecl mõikjad, transversaalsetega ühinenurt.
Enrakakaeļ väga lühike. Emaļ<asuue peajas, veidi ka,hehõļmaļine. Kõdrad
.1ineaalseģ, selgmiselt kergelt kokku surutud, pakatavad. Vilja poolmed on
silmapaistva pikirooga. vilja vahesein tugev; selle epidermirakud on piki'suunaS välja veninud, paksenenud ,seintega' Seem.ned ļamedad, asetsevad
ebakorrapäraselt ka,hes reas. Įdu servajuureline.
Mõnede auto,ri.te järgi mono,tüüpne perekond, teised eristavad 3_6
liiki, mis esinevad Euroopas, Aasias, Põhja_Aafri'kas, Põhja_Ameeri'kas.

\ turrįs

(la11.

k.)

- torn

(jäigalt püstise kasvu jtirgi)
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l. Lehmakapsas - Turrįtįs gĮaĮsra ' L. Sp. Pl. 666' l753; Fischer,
Naturgesch. Livļ. ed.2.2:559. l79l; DC. Sys't' nąt.2:2llr. l82l et Prodr.
l:142. 1824; Led. Fl.Ross.l:116. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan.Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 376. lB52; Rupr. Fl. Ingr. I :76. 1860; Busch in Fl.
Į-IRSS 8:l7ļ, l939; Kot. in <D.ņ. VPCP 5:293. l953; Eleks. in Latv. fl.
2:358. 1955; Mischk. įn Q;l. JlegnHrp. o6n. 2: lgl' tg57; Jank. in Liet.

fl. 3:518. l96l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.4 (l):239.
1958-1963.
Arabįs gĮabra (L.) Bernh. Syst. Verz. Erfurt. l95. lB00;
<D,r.
Schmaļh.
Cp. u Įoxg. Pocc. l :55. lB95; Hermann, Fl. Nord_ u.
Mitįeleur. 492' 1956; Jones in Fl' Europ. t:29l. 1964.
Eameuuuųa

rūaĀI(af, Bfl}ķeĮIKa IJILāĮKAfL, B. ro,Īag. (203. joon.)
o. Vars 30_l30 (l50) cm kõrgune, enantasti ļihtne, mõnikord üla_
osas l-l0 haruga, püsti.ne, siniroļreline, a1umises osas Įühikeses ulatuses
tihedalt kaetud 0,5-l mm pikkuste ļiht- (ka üksikute,harunenud) karvadega, harvemini täiesti pa1jas. Mõnikord varsi rohkem kui üks,'(2-a).
Juur'mised lelred kodarikuna, õitsemisajaĮ<s sageli juba närtsinud, lootsu_
lised, süstjad, sügava1t suurehamba1ised, harvemini peaaegu või täiesįi
terveservaļised, 2-9 (t4) crm piĮ<ad ja 0,5-l,8 (2) cm ūiud, ,tihedalt
kaetud harunenud Į<arvadega, mõnikord alumiseļ küljel ja lehe keskroo
kohal ka lihtkarvadega. Paljavarreļistel taimedel on ka juurmised lelrerl
peaaegu paļjad või väheste karvadega rootsul, leheroodudel ja serval.
Varreļehed istuvad, munajas-elliptilised või süstjad, alusel südajasnooljad
ja vart ümbritsevad, terveservalised (harvemini hõredaļt hambulised),
paijad või ainuļt kõige alumised l.,larvased, siniro,helised, tipul teravnenud
või teravad,2-9 (l0,5) cm pikad ja 0,5-3,5 cm laiad; üļemised lehed
įunduvalt väiksemad. oied asetsevad tįlredas ,kobaras 4-l0 mm pikkustel
paljastel raagudel. Tupplehed 2,8-4,8 mm pikad ja 0,8-1,2 mm laiad,
süstjad, mõnikord vioļetse tipuga. Kroorrļehed kitsa kiilu Į<ujulised, 56 mm pikad ja 0,7-|,5 mm 1aiad, kollakas- või r'oheļrasvalged. Piļ<emac
tolmukad on kroonļehtede pikkused, |,2-l,5 mm pikkuste tolmukapea_
dega. Kõdrad lineaaļsed, 3-8 cm pi,kad, l-l,5 mnr laiad, lühikese jämeda
emakakaelaga, paljad, asetsevad püstiseļt 0,5-l,7 cm pikkustel vastu
vart surutud raagudel. Seemned kandiliste servadega või tervenisti ebakorrapäraselt mitmeta,hulised, |,6-2 mm pikad ja l-l,3 mm ļaiad, sileda
pruuni kestaga; ühes viljapesas ,on neid 75-ll5.
Õitseb juunist augustini.
Kasvab kuivadel päi.kesepaisteļisteļ kinkudel ja nõlvadeļ, raiesmikel,
hõredates põõsastikes, 'tee- ja põlluäärtel, söötideļ, prahipaikadel, ranna_
valļicļel. Sagedamini esineb lubjarikkal pinnasel' Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas' Kaukäasias, Lääne_
Siberi kesk- ja lõunaosas, Ida-Siberi Lõunaosa's, Kaug-Idas ja KeskAasias: Väljaspool Nõukogude Liitu kogu Euroopas, Ees-įasia liäneosas,
Lääne-Himaalajas, t.ääne_ ja Kirde-Hiirras, Lääne-Mongooiias, Jaapanis,
glabrc (lad. k.)
3e6

-

paljas.

b

l

.ļ

a

203' joon, Lehmakapsas (TurritĮs gĮabra): a

-

Orig.

taįrn õitsemisaja algul, 6

-

viljakobar

Põhja-Ameerikas. Põhiareaa1 ļrõlnrab Euraasiat. Pärineb Džungaariast
ja Turkcstanist.
Vormid:

Ī' gĮabra varre aļumine osa' kodarikuļehed ja kõige alumised
varrelehed karvased; sageli esinev vorm;
Ī. gĮaberrima Kuusk, f. nov.l- vars kogu ulatuses täiesti paljas:
kodarįkuļehed peaaegu paljad või ainuļt rootsul, roodudeļ ja serval
vähes1e karvadega; ha,rva.

l3.

perekond hanerohi _ Arabįs2 L.
Ļ Sp. Pl. 644.'|753.

Ka,heaastased, tugeva püstise varrega, ter,vete leh,tedega, liĪrt- või lraru-

nenud karvadega kaetud taimed. Tupplehed püstised, valkja nahkja ser_
vaga, transversaalsed alus'el kotjad. Kroonįehed kiilukujulised või süst_
jad, valged, tipul ümarad. Tolmukaniidid on aluse suunas veidi laieneva
lindi taolised; tolmuka,pead tera'v,nenud. Transversaa1sed meenäärmed lühe_
mate toļmukate aluseļ ringina, mis sisoküljel on tihti avatud, väliskü1jel
mõnikord sopistunud. Mediaaļsed näärmed kaļrehõlmaļised, va,bad või
transversaalsetega ühinenud. Emakas istuv või õige lühikese günofooriga.
Emakakael väga lühike. Emakasuue 1ame, vaevalt märgataval.t kahehõlmaline' Vilja poolm,ed selge või vähemärga'tava pikirooga ja võrkroodu_
dega, va,hesein õhu,ke; selle epidermirakud ebakorrapäraselt hulknurksed,
õhukeste, tugevalt laineliste seintega. Seemned äärisega või ilma, aset_
sevad ühereaļise,ļt.
' Perekonda kuulub umbes l00 liiki, ,mis on ļevinud paras,kliima- ja
arktiiistel aiadeļ ning kõrgmägedes üle kogu maakera, eriti Euroopas ja
Aasias.
Nõukogude Liidus on pere'kond Arabįs esindatud 27 liigiga (excl' sect.
Cardamįnopsls). Eesti NSV-s kasvab kaks ļiikr.
J. W. L. Luce andmed A. aĮptna ja A. HaįĮerį esinemise kohta Saaremaal on tõenäoļiseļt ekslikud'

l.

Varrel domineerivad ļihtį<arvad, 1ehtedeļ harunenud karvad. Seemned
helepruunid, peenetäpilised

l.

I

Kare hanerohi

Turrįtįs glabra L. f . gĮaberrĮma l(trusk, f. nov.

_

Arabįs hįrsuļa (L.) Scop.

Caulis totus glaber.rimus. Folia radicalia aut fere glabra aut apud petiolos, nervos.
et marginem interdum pilosiuscuĮa. R.P.S.S. Esįonica, raro. Typus: distr. Harju, ad
cataractam Jägala, 14. VI 1958 L. Viljasoo et A. ojaveer legii, in herb. Inst. Zool. et
Bot. (Tartu).

2 Araabiast pärineva mingi ristõielise'järgi.
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Nii vars kui lehed harunenud karvadega. Seemned

tumepruunid,

võrkjas-aLlkl ikud

18.

2. Aas-hanerohi - Arabįs Gerardįį (Bess') Bess.
l. sektsioon TurriteĮĮa C. A. Mey. in Led., Mey. et Bunge, Fl. Alt. 3 :
Võsundid puuduvad. Varrelehed istuvad, vart ümbritseva
Kroonļehed välged, püstised. Kõdrad püstised. Vilja poolmed õrna

alu-

l83l.

sega.
pikirooga. Seemned äärisega.

Kare hanerohi _ Arabįs hįrsuta ' (L.) Scop. Fļ. Carn. ed.2.2:301772; DC' Syst. rrat. 2:223. l82l et Prodr. t:l44. lB24; Led. lį1. Ross'
1: ll8. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl' 374tB52; Rupr. Fļ. Ingr. |:72' 1860; Sch'malh. Q.u. Cp. N Īoxn. Pocc. 1 :56.
lB95; Busch in Fļ. URSS 8: lB3. 1939; Kot. in @n. yPcP 5 : 300. 1953;
Eleks. in Latv. ii. 2 :356. 1955; Mischk. in On. JIeuuurp. o6n. 2:192.
A. hįrsuta ssp. hirsuta _. Markgr1957; Jank. in Liet. Īl.3:522. 196l.
in Flegi, Ilļustr. F'ļ' Mi'tt.-Eur. ed' 2. a (l) :252' |958-1963; Rothrn. Exkur_
L. Sp. Pl. 666.
sionsfl. Ķrit. Ergänzungsb. |47. 1963.
- Turrįtis hįrsutq
Pesyxa lļJeplxaBaflĮ753; Fischer, Naturgesch. Livl. ed' 2.2:559. l79l.

l'

-

(204. joon.)

o, ar. Tai,m l0-75 (l00) cm

kõrge, ta'lvehalja lehekodarikuga, mille
lehtede ļ<aenļas nioodustuvad uued ļ<oriarikud. Varsi ü,ks või rohkern, jäikjalt püsiised, harunemata, lehistunud, 0,4-l,3 mm pikkuste ļihtkarvade
tõttu karedad. Lihtkarvade vahel vähemal määraļ ka 'harunenud karvu,
eriti varre ülemises osas. Sageli uļatuvad karvad õisiku aļumise osani.
Kodariļruļehed l,2-7 (10,5) cm pikad ja (0,3) 0,5-l,B (2,3) cm laiad,
ebakorrapär',aselt madaįahambaļised kuni peaaegu terveservaļised, tipul
ü,rnarclrrnu,d, ahenevad sujuvalt lühikeseks rootsuks. Varrelehed kitsas'
munajad kuni süstjad, (0,5) 0,8-5 (B,7) cm pikad ja (0,l) 0,3-l,5
(2) cm 1aiad, istuvad, kaldu asetsevad, sügaval't hambuļised, mõnikorrl
saagjad või peaaegu sulghõlmi.sed, aĮusel eemaļehoiduvate tõmpide kõr_
vakestega. Kõik lehed enamasti tihedalt kaetud kahe- või kolmeharuļiste
karvadega (esineb ka üksikuid li.htkarvu), harva lehed ja vars täiesti
paljad. oied 2-3,4 mm piikkustel paĮjastel raagudel, moodustavad tilreda
rolrkeõielise kobara. Ilarva õisiku alumiste õite raod karvased. Tupplehed
|,7-3,4 mm pikad ja 0,7-lp mm laiad, sageli vioļetsed (eriti ülemises
osas)' paijad, harva üksi;kute karvadega. Kroonlehed kitsa kiiļu kujulised,
(2,8) 4-6 mm pikad ja 0,9-1,2 mm laiad. Tolmukapead 0.7-0,9 mm
pikad, kitsasmunajad. Viljumisel pikeneb õisik tugevasti. Viljaraod 4_
7 mm pikad, vastu vart surutud' Kõdrad püstised, (I,B) 2,2-4 cm pikad
ja umbes l mm laiad, tipul lühikese jämeda em,akakaelaga, pa,ljad. Vilja
poolmed peaaegu tipuni õrna, kuid selge pikirooga. Seemned äärisega,
munajad, l,2-l,4 mm pikad ja 0,7_0,9 mm laiad; ühes viljapesas on
neid l2-lB. Seemne kest helepruun, peenetäpiline'
Õitseb mais, juunis.

t

hįrsuta (lad. k.)

_

karedakarvane.

399

a

204. Joon' Kare hanerohi (Arabis hlrsuta):

Ö

_

viljuv taim' orig.

b

o_

õitsev taim.

Kasva'b päikesepais'telisteļ kinkudeļ' hõredates põõsastiltes ja mānniku'
1es' ļ<uivadel niitudel' loodudel, rannavallidel, kļindil, jõgede āā..r, põllu_
1_a teeservadel. Kogu Eesti NSV-s, kuid sagedamini lorr;ā_ ja Lääne-Eesti
lubjarikasteļ muļdadel. Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa_Osas' Kaukaasias, Siberis,
vāIja arvatud Põhja-Si;ber, Kaug_Idas. Väljaspool Nõukogude Liitu koņ
-Euroopas, Ees-Aasia lääneosa,s, Ida_Hiinas, Jaapanis, eĮnja-ameerikį.
Tsirkumboreaalne liik.
Vor,mid:

t. hįrsuta _- vars ja lehed karvased; sage;
Lange, Haandb. Danske r'į. ed. 4. 633. tBB6._l88B, p.
' ī'. gĮabra (L.)
glabra
fvar. gĮabra (L.) Hartm. Ha,ndb. Skand. Fl. ed. ll. l90' l87ģ;
Jalas in Arch. Soc. Zooļ. Bot. Fenn. <<Vanamo>> |g47 (2):70. 1949;
Turrįtįs hįrsuta var. gĮabra L. Fl. Suec. ed. 2' 236, 1755]
- vars paljas;
lehed paljad või väheste karvadega; harva.

2. Aas-hanerohi _ Arabįs Gerardįįl (Bess.) Bess. Enum. pĮ. l03.
Į822; Koch in Röhling Deutsclrl. Fl.4:6lB. 183l]; Lindem. in Fļeisch.
.Fl. deutsch. ostseeprov.2BS. lB39; Led. Fl. Ross. t: llB. lg42;
wied. et

Yub" Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cur.l. 373. lBS2;
,F'ļ- trngr. 1 :73' 1860; Busch in Fļ. URSS 8 : lB3. 1939; Rupr.
in

'@n" yPCP

5

:

303. 1953; Eļeks. in Latv. fl.

2

Kot.

:355.

1955;

Mischk. in Qur. IletiaHrp o6n. 2 : |92. 1957; Jank. in Liet. fļ. 3 : 520.
196l.
_ pl" hįrsulo ssp. Gerardįį (Bess.) Hartm.
fil.
Schmal,h' Qn. cp. įr,or,".
Pocc- ļ:57. 1B95; Rothm. Exkursio,ns,fl. I(rit. Ergä,irzungsb'
l47' l963. -.
.A- hīrsuta ssp. pĮanisĮĮtqua (Pers.) Theļļ. in Hģl, IļļuĮtr.
Fļ. Mitt.-Eur.
4 {l) :404. t913-iglB; Markgr. in Hegi, Il1us,tr. pt. Mįtt.-Eur. ed,. 2._ 4
,(l} :252" l95B-1963.
pĮ'anisi,ĮĮqua (Pers') Reicļrenb. Fl. Germ. 680.
- A.Soc.
Į830__lB32; Jalas in Arch.
Zool. Bot. Fenn' <<Vanamo>> lgil7 (2): 6472- Į949.
Turrįtis Gerardįį Bess. Prim. fl. Galic' 2:87.1809.
T. hįr'suta *pĮantsĮĮĮqua
Pers. Synops. pl' 2:205. l807.
Pesyxa X(epapa.
{205. joon")

-

,o, o. Taime l<õrgus t4-65 (l00) cm. Mõnikord
varsi rohkem kui üks
,{kuni 5) Vars enamasti harunemata punaJ{as,
allpool tihedalt kaetud
väikeste kaire- või kol,meharuļiste k arvadega, ülalpool hõredamaļt
karvane
'või üļaosas täiesti paljas, 1äikįv, tilredalt lehistunud.
Kodariį<uļehed ( l )
.3-9 cm pikad ja (0,3) 0,4 1,6 cm laiad' 1ühikese rootsuga
v,õi rootsutaoliselt ahen,evad, ti,pul ümardunud, madalaļt ļiõredahambalised. Varre_
Īehed istuvad, kuni pooleni oma pikkr"rsest vastu vari hoiduvad, (0,5)
I
1,4 cm pikad ja (0, i) 0,3-l,6 cm laiad, alusel enamasti
töm pide, vas,tu
'vart hoiduvate J<õrvakeste ga. Ainult mõnedeļ, peanriseit
ülemis tel ļel-itedel
ļ<õrvakesed teravnenud. V arrelehed sügavalt hambuĮised, alumised
ümara
ülemised terava tipuga Kõik lehed õhukesed, hajusalt kaetud harunenu
d
karvadega, ainult mõned lehed peaaegu paljad. Õied tihedaļt koos, 2,2Pranįsuse botaaniku L. Gera'rdi (surn. lBlg) auks.
-26 Eesti NSv fļoora
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205. joon. Aas-hanerohi (Arabis Gergrdiį)

osa

a :- õitsev taim' b - viljLrva taime ülemine
Orig.
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206. joon. Aas-hanerohu (Arabis Gerardii) leiukohad Eestis.

4,5 nrm pikkustel paljastel raagudel. Tupplehed süstjad, 2,4-3,| mm
pi,kad ja 0.7-l'1 mm laiad, paljad. Kroonlehed süstjad, 3,4-5,4 mm
pikad ja 0,8_l nrm ļaiad, lühikese pinnul<esega. Toļmuļ<apead 0,5-0,8 mm
pikad, munajad. Viljakobar pikk ja tihe. I(õdrad püstiselt 3-7 mm pikkus_
tel vastu vart hoiduvatel raagudel, 2-4 cm pikad ja umbes I mm
laiad' paljad, tipul väga lüIrikese jämeda emakakaeļaga. Vilja poolmed
ebaselgete roodudega. Seemned munajad, 0,7-l mm pikad ja 0,50,7 mm laiad' kitsa äärisega; xļ1gg iri1japeSaS on neid 20-30. Seemne
kes't tumepruun, võrkjas-auļ<liļ<.

Õiįseb mais, juu'nis.
I(asvab põõsastikes, metsaSelvadeļ, niitudel mittekamarduitud kohtades' kraavi_ ja jõe,kallastel. Eesti NSV mandriosas kohati, saartel peaaegu pttudub. Lääne-Eestis väga harva. (206. joon.) Hemeradiafoor.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osaS, Kaukaasias, Lääne_Siberi
lõunarājoornides. Atlantilises, Kesk- ja Põhja_Euroopas ning põhjapoolsetes Balkanimaades.

6' a1amįriibLrs Isatįdįnae (DC.) tiayeļ<, Fļ. Steier,m. t : 499' l909.
Tribus ļsatįdeae DC. Syst. nat. 2 : 563. l82l.
Transversaalsed mee_
näärrued ümbritsevad 1ühemate toļmul<ate alust ringikujuliselt, on mediaalsetega ürheks ringi;ks ühinenud; ļrarva mediaalsed näärmed puuduvad.
Tolnrukaniidid kitsad. Emakas istuv. Vili külgmiselt kokku surutud, ilma
vaheseinata , jääb suletuks. Idu{ehed peaaegu lamedad. Idu enamasti
seljajuureline. Mürosiinrakud asetsevad mesofüļlis ja juhtJ<i,mpude juures.
2(i+
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14. perekond sinerõigas _ /salis
L' Sp. Pt. 670. ļ753.

l

L'

Kahe- kuni mitmeaastased, tugeva püstise varrega' enamasti paljad,
sinaka kirmega, tervete lehtede ja väįkeste õitega taimed. Tupplehed
püstiselt ee.nalehoiduvad, valkja nahkja Servaga. Kroonlehed lühikese
įinnukesega, kollased' Transversaaļsed meenäärmed on ringikuiulised,
įise- ja välisküljel sügavalt sopistunud, ntediaalsetega üheks ringiks ühĻ
nenud' Emakakael puudub. Kõdrake rippuv, suļetuks jääv, ühepesaline,
üheseemtteļine, kü;lgmiseįt kokku surutud' tiivuline. Harva on vili kahe_
pesaline ja kaheseem'neline. Vilja vahesein märgatav ainult varasel arķ
nemisas'imel, hiljem kaob. Seeme suur.
Perekonda kuuiub umbes 60 liiki, mis on levinud peamiselt Vahe'
meremaade idaosas ja Lääne-AaSiaS, mõned liigid ka Euroopas ja Aasia
teisįes osades. NSV Liidus eSineb 37 lii.ki, neis,t Eesti NSV-s üks liik.

l.

Gįastunl DC' Syst. nal' 2:568. l82l.
sektsioon Isatį's'
ovaalne või kiiljas, ümberringi tiivuline. Viljapesa ja tiib käsnjad.

_

Vili

l.

Harilik sinerõigas - Isatis tįnctorįa' L. Sp. Pl. 670. l753; DC.
Syst. nat.2:560. l82l et Prodr. t:211. lB24; Led. Fi. Ross. l:212.1842;

\\iied. et Web' Beschr. plran. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.366. lB52; Schmaļh.
Q;r. Cp. u Įoxg. Pocc. l: l04. lB95; Busch in Fl-URSS B:2|2. 1939; Kot.
in Q'l. yPCP 5:306. 1953; Eieks. irr Latv. Ī1.2:327. 1955; Mischk. in
Ql. ,rleuuurp. o6.rr. 2: l93. 1957; Jank. in Liet. Ī1' 3:527. 196l; Markgr. in
llcgi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. a (1):126' 1958-1963. - Bafi4a rpacnJibnar. (207. joon.)
ar, 4. Taim 2B_B0 cm kõrge, sinaka kirmega, jämeda sammasjuu'
rega. Vars tugev, ruljas, üļemises osas sar'ikjas-pöörisjalt harunev, paljas.
Lc'hed terved, süstjad, paljad. Juurmised lehed roheįised, õitsemis_
ajal<s liuivanud. Need ja alumised varrelehed 7-l I (17) cm pikad, 1,4l crn la:ad, hambulįse või terve Servaga' laįa rootsutaolįse osaga, ilma
krīrvakesteta. Keskmised varrelehed istuvad, aļusel nooljad, vart ümbrit'
sevacļ, (2'5) 3,2-|3 cm pikad ja (0,6) I_2,6 cnr ļaiad, peaaegu või täiesti
įerveservalised. Ulemised varreĮehed alu,mistest tunduvalt väi,ksemad,
sageli kõrglehtede taolised, |-4 (5,5) cm pikad ja 0,2-0,6 cm 1aiad,
aluse suunas Įaienevad, noolja alust'ga, terveservalised. Liitõisik algul
tilie, pc.rolkerajas, hiljem hõredam. oieraod 3,5_6,4 mm pikad, väga pee_
nikeserl, varsti pärast öitsemist eemaļehotduvad või aĮlapoo'le paindunud.
Tupplehed laisüstjad, 2-3 mm pikad ja 0,7-l,3 m,m laiad' koos kroon'
Jchtedega püsivad kaua pärasį õitsemįst, suurenevad. Kroonlehed kiiljad,
2,3_3,6 mm pikad ja O'5-l (l,3) mm laiad, ti'pul ümardunud. Pikemad
įolmukad umbes kroonlehtede pikkused. Tolmukapead,kitsas_cvaalsed,
0,B-l,l mm pikad' E'makasuue,lame, madalaļt kahehõimaline. Kõdrakesed

ļ

Kreekakeeļne'taime nįmi Dioskoridesel.

2 įįncĮorįa (lad. k.) * värviv.
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207. joon. Harilik sinerõigas (Isatis tinctoria): a _ noor taim, ä
- varre alumįne osa
lehtedega, c _ õitseva taime ülemine osa, d _ viljuva taime üļemine osa. orlg.
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20B' joon. LļariĮiku sinerõika (Įsatis tinctoria\ leiukohad Eestis.

rippuvalt peenikesteĮ, tipul tõlvjalt jäme'nenud,7-l5 mm pikkus,te,l raagudel, ovaalsed, ühepe'salised, üheseemnolised, l-2 cm pikad ja 3,|--7,7'mm
laiad, eenduva õmblusjoonega, õ1gkol1ased kuni tumevio,letsed, Seļgmi_
selt asetseva laia tiiva tõttu lamedad' Seemned 3,5-4 mm pikad ja l__
l,4 mm 1aiad, kol'la,kaspruunid. Iduļehed veidi ku,merdunud, ku,meruses
jäme idujuureļ(e, seetõįtu on Seeme kolmnurkselt munajas.
Õitseb juu,nist augustini.
Kasvab klibuseļ merera|nn.al sa,liinses vööndis. Sage Lääne-Eesti
manciri ja saarte randadei. Põhja-Eestis muutub esinemine ida suunas
harvemaks. Sinerõi'ka kunagised leiud' Kagu_Eestist raudįeelt on oi.nud
juhuslikud. (208. joon.) Hemeradiafoor.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunaraj,oonides,
Kaukaasias, Kesk_Aasias, Baįti mere keskosa ra'nnikui,ļ, atļantilises ja
Kesk-Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasiast ja Süüriast l<uni Indiani
ja Hiinani, Mongoolias, Põhja-Ameerikas. Pärit Džungaariast ja Turkestanist.
Majanduslik tähtsus. Sisaįdab rikrkalikult proteiirri (23,2010) ja kasvab
kiiresįi, selle tõttu on so,biv söödaļ<ultuur. Hea ,meeįaim. Seemned sisaldavad 3070 õli, mis omadustelt on lä'heda,ne ļinaõlįļe. Rahvameditsiinis
kasutati vare,m ,ļehti skorbuudi ja põrnahaiguste vastu; arvaii ka, et nad
kiįrendavad haavade paranemist. Eur,oopas kultiveeritį sinerõigast juba
l3. sajandiļ kallihinnalise värvaine _j indigo saamiseks. Indigot toodeti
värskete lehtede mahlast ning ta oļi eriti kohane villa ja siidi värvimiseks.
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Kui avastatį

meretee Indiasse, lrakkas'siner'õi'kast saadava vārviga konku_

r'eerima troopikataimest IndĮgofera tįnctorįa saadav,odavam indigo ja
sinerõika kuftiveerimine vähenes. Tugevarmaks konkurendi:ks looduslikule
indigole sai aniļiinvärvide tootmine keemiatõöstuses. Kaasajal on sinerõika kultuur oma tähtsuse 'peaaegu kaotanud'
Teisendid:

valminud vi'ļi .mus'tjasvioletne; kohati;
var. tįnctorla
Schmaļlr. Q"n. Cp. u loxg. Pocc. 1 : l04. lB95,
(Rupr')
var. tnarįtįnzo
x. marįtįma |I. ntaritįmcL Ru,pr.in Mėm. Acad. Sci. St.-Pėtersb. VII l5
{2) : l33' l869ļ - valminud vili õlgkolĮane; Sage.

Meie õlgkolĮaste viljadega sinerõigast käsital'ad Ir. J. Ęuņrecnt ja K. R. I(upller
iseseisva iiiģina Isalls rnarįīįma, pidades seda endeemiks, kuna !. tįnctorįa on tuntud
ja
ļlttļtuurist. Ķupf ieri andrneil on I.' marįtįma ļevinud Öįandil, Gotlandi.ļ, end. Liivi_
var'
1.
tįnctorįa
lokaalrassina
taįme
esinevat
meil
I(.
kāsitab
R.
Kupffer
Hiljem
Eestimaaļ.
narįtįma. Eesti NS\/_st Įiogutud herbaartnaterjalil varieerub viĮjade vārvus õ1gkollasest
:nustjasvioletseni. Domineerivad sįiski õlgkoilased viljad'

'

l5. perlkond hiiretudrik _ MųagrutnI L'
L. Sp. Pl. 640.

1753.

Uheaastased, ena,m.vähem-'tervete lehtedega paljad sin'aka kirmega taimed. Tupplel-red püstised, kitsa valkja äärisega' transverSaalsed alusel
veidi kotjācļ, rnediaaļsetest ļaiemad. Kr'oonlehed ļ<oļ'lased, mõlajad' Transversaaļsed meenäärmecl peaaegu ringikujulised, külgedel pa'ksud, väļis_
küljeļ peaaegu avatud, siseküljel Solpistunud, Suuremad 'kui mediaaised,
nendeg:a ühūenud. Emakakael ļįįhike' Emakasuue vāga väike' I(õdrake
suletuis jääv, l<ü1grniselt veidi kokku surutud, korkja viljaseii-raga, ühe
viljapesaģa ja kahe t,ürhi'kuga' Vahesein vi{jas puudub. Kahest seemneaĮg_
.*..t_areneb ainult üļ<s. Seeme on Suur, täidab kogu viljapesa. idulehed on

veidi ļ<umerdutiud.
Monotiiüpne perekond.

* t. Hiiretudrik _ Mgagruftį perĪoįiaturn2 L. Sp. Pl. 640. 1753; DC.
Syst. nat. 2:574. l82l et Prodr. l:2|2. tB24; Led. F'ļ' Ross. 1:2l4' |B42"
Sįhmaļh. Q..r. Cp. tr IoNrr. Pocc. 1 : l03. lB95; Vassil'cz. in Fl. URSS
8:202.1939;Kot.inOur.yPCP5:304.1953;Markgr.inHegi,IlĮustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.4 (|):|24. 1958-1963' -_ flo.ņegKa [p'oH3eHHoJIllcT_

uan. (209. joon.)
o. Uhe.aas,tane, mõniliord talvituv taim, 20-30 cm kõrge, täiesti
paljas, sinakasr,ohe'line, ena'masti haruneva ja rikka1ikuļt lehistu'nud var_
i*gĮ. Jrr.*ised lehecl ļama,vad, mõlajad, rootsuks ahenevad, valge kesk_
,oāgr, sopilised, koļmnurkseįe hõļ,madega kuni peaaegu terveservalised,
õitūmisajaks kuivanud. Varrelehed istuvad, süstjad, l,5-5 cm pikad,

ļ

Į(reekakeelsetesį sõnadest mus

nimi va,nakreeklastel.

z

perfol'i.aĮum (lad.

-

hiir, või muįa

_

kärbes, agra

-

püiinis' Taime

k') _ läbistatud Įehted'ega.
Ąa7

alumised sopilishambulised, aĮuseĮ.
ahenevad, ülemised terveservalised*
aluseļ laienevad, vart noolja alusega

ümbritsevad. Õ eraod nõrgad, eemalehoiduvad, umbes 1,5-3 mm pikadTupplehed kitsas-elliptilised, kollakad,.
2-3 mm pikad, õitsemisajal püstiselt
kaldu, hiljem püstised. Kroonlehed
helekollased, mõlajad, tipul ümardunud,.
aļuse suunas sujuvalt ahenevad, umbes poolte st korda tupest pikemad jr.
l<uni l mm ļaiad. Pikemad tolmukad
umbes kroonlehtede pikkused. Viljaraod.

4-5'5 mm pikad, ülalpool õõnsad,
hoiduvad varre ligi, viljumisajaks.
jämenenud. Kõdrake äraspidipirnjas,
5-7 mm pikk ja 4-5 mm lai, t pul
ļühikese koonusja, terava1t lõppeva
emakakaelaga. Viljasein korkjas. Vilja
įilemises oSaS kaks tühikut, mis on'
tekkinud viljaseina ļõhenemisel. Vilja
vaheseina algmeid võ b märgata
ainuļt varaSeS arenemisstaadiumis.
Vaļminud vili vabaneb koos raoga

varre küljest. Seemned ovaalsed, umbe&

3 mm pikad ja peaaegu 2 mm laiad,.
veidi kokku surutud, alusel tömbid,
tipul teravad. Seemne kest peaaegu

a

W

siļe, kollakaspruunika varjundiga' Selja*
juurelise idu tõttu Seeme veidi kandiļine*
Oitseb juunis, juulis.

Eesti NSV-st seni leidnud G. Vilbaste ainult ühe korra
lg4?. aTallinnast kaļasadama ja sadarna
vahelt prüg.mäelt. (2l0. joon.) MujaĮ
põlluumbrohi

ja

prügitaim.

Üldlevik. Nõukogude Liidus peamiselt Krimmis ja Ķaukaasias. Peaaegu kogu Euroopas, ulatudes põhjas-

Soomeni, Vahemeremaades, Ees-Aasias_
Põhja-Ameerįļ<as. Põhįliseks levikualaks on Lõuna-Euroopa ja Väike_
Aasia. Pärit Vahemeremaadest.

trg. joon. Hiiretudrik (Mgagrum
* viljuv taim (orig.),
Ö _ vilja pikilõige.

per|oĮĮatum): a
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7. alamtr ibus Bun'įadįnae (DC-}
Haye,k, Fl. Sįeierm. l : 500. 1909.
Tribus Bunįadeae DC. Syst' nat. 2:
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2l0. joon. Hįiretudriku (Mgagrum perfoĮiatum) ļeiukoht Eesįis

670. l82l.
Esinevad transversaalsed ja mediaalsed meenäärmed, enamasti üheks- ringiks ühinenuļt. Tolmukaniidįd lihtsad. Emakas istuv. Vili
pähklikesetaoline, tugeva seinaga, enamasti ei avane. Idu seljajuureļine.
Mürosiinrakud asetsevad mesofüllis.

l6.

perekond tõlkjas
BunįasI L.
L. Sp. pt. 669.-t758.

Kahe_ või mitmeaastased taimed, ,tugeva püstise varrega' ena,masti
hõlmiste või kanneljate lelrtedega, ļiht-_ja härunenud kaūadega ning
näärmeköbrukestega. Tupplehetl õitsemisajāl püstised, valkja nahīia ser_
vaga, transversaalsed tupplehed aluseļ veidi kotjad. KroonLelted enamasti
kol1ased, püstise pinnukesega ja eema'lehoiduva naastuga. Transversaalsed
meenäär.'rned ringikujulised, välisküljeĮ kolmehõļmaļūed, mediaalsetega
laialt ühinenud. Viļi irnunajas, püramiidja ema,kakaelagr, ,ik.t"i.e kohal
asetsevate viljapesadega, suleiuks jääv. Vilja poolmed* tugevad,
kühmulised või tiivulised, vahesein tugev. Iduleheā pikrd, spiraalselt rullunud.
Perekonda kuulub kuus liiki' mis on levinud
į.r,ni..it Vahemeremaades
ja lda-Euroopast kuni Sise-Aasiani. NõukogudĮ
Liidus esineb kaks liiki,
neist Eesti NSV-s üks liik.

l

l(reekakeelne taįme nimi Dioskoridesel
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2lĮ. joon' I{arilik tõĮkjas (Banįas

orįenfaĮįs)

. Tainre alumine osa. orig.

l. sektsiootl Laeįįa (Adans.) DC. Syst. naI.2:672, l82l. -.- Genus
Ląeļįa Adans. Fam. pl. 2 :423 1763.
poĮe kotjad. Toįmuka- Tupplehed
niidid kitsad. Sigimik karLįe seemnealgmega.
Vili kahepesaline,,1ühikese
emakakaelag:i.

l. Harilik tõlkjas - Btlnias orįentalįs,L.Sp.pl. tj70. 1753; Fisclrer,
Naturgesch. Livļ. ed' 2.2:562' l79|; DC. Syst. 'nat.2:672. l'B2| et Prodr..
I :230. lB24; Led. Fl. Ross. l:226. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth_, Liv_ u. Curl.37l' lB52; Schmallr. Qn. Cp. u Įoxu. Pocc.

l: |02. lB95; Vassilcz. in Fļ. URSS 8:235. ļ939l Kot. in o,r. yPCP
5:311. 1953,; Mischk. in O,r. ,rleHrrurp. o6.n. 2: 193. l9b7; Jan,k. in Liet.
fl. 3:528' 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ' Mitt.-Eur. ed.2.4 (l) : l33.
l95B-l963.
LaeĮįa orįenįalįs (L.) Desv. Jour,n. Bot. 3: l60. lBl4; Rupr.
Fl. lngr. 1: -l13. 1860. _ Clep6rzra BocToĮIHarI' (2ll. ja 2t2. joon.)
o, 4. Kui juurt vigastada, nruutub tõlkjas ,mit,meaastaseks, mitme
varrega põõsakujulise'ks taimeks. Vars 50-80 cm kõrge, püstine, ülemiSeS oSaS riļ<kalikuļt harunev, hõredaįt kareda.näärmeline. alumises osas
kaetud lihtļ<arvadega. Juurmised ļehed

ja

a,lumised varrelehed kanneljad

10-30 (40) cnr pikad ja l,6B (12) cm ļaiad. Varrelehed 6-23 cm pikad ja 1,2-5 cin- laiad, hõļrni_
sed või ]õhised, süstjate teravate a1,1apoo{e suunatucļ kü'lgosadega ja pika.
või süstjad, sujuvalt rootsuks

a,henevad,

mõnikord kol'mnurkse, aļuseį odaja tipmise hõlmaga. Keskmisecl varrelehed ahenevad ļühikeseks rootsuks. Ulemised jvarreļehecl istuvad, aļuse
SuunaS ahenevad, aļu.mistest palju väiksemad. Kõikide 1ehtede serv eba_
korrapäraseĮt hambuline, harvemini peaaegu terve. Įļõnirkord lehed ter_
ved. Alumised 1ehed tihedamalt, ülemised hõreda,maļt kaetucį ļiht- ja
harunenud karvadega. Lehe ļ<eskr,oo1 ja rootsu1' pikemat1 įihtkarvad, Kõlk
1ehed irõredalt karedanäärmelised. Õied paljuõieļises ļ<obaras B-l4 mrir
pil<kustel, näärmeköbrukestega ļrõredalt kaetud raagudel. Õiepungad pea_
aegu kerajad. Tupplehed kitsas-ollipti1ised, 3-4 mm pikad ja l,l-1,6
(2) m,m laiad, paljad. Kroonļehed kuldko1ļased, äraspiclirnunaja, tipul
ütnardunud naastuga, mis järsuĮt kitsaks pinnukeseks a,heneb, 3,2-7 mm
pikad ja 1,7_3,4 mm ļaiad. Pikemad toļmuļ<ad ļiroonlehtedesi märgatavalt 1ü'hemad. To1mukapead į<itsas-ovaaļsed. Pikemate tolmurkate pearl
l'3-l,7 mffn pi,l<ad, ase'tsevad rõhtsaįt. Em,a,ļ<asuu,e peajas, veidi rkahehõļmaļine. Viljumisel kobar pikeneb tugevasti ja muutub lrõredaks. Viljaraod I,1-2,6 cnr pikad, piisti,selt I<aļdu. Viljac-Į viltumLrnajad, lüļrikeįe,
küljele 1<aļdunud emakakaeļaga, tugevasti kortsunud, 5,l-B,2 mm pikad
ja 3,3-5,5 mm laiad, kahe seemnega. Seemned peaaegu .ümarad, kuni
3 mm läbimõõdus, kollal<aspruunid.

Õiįseb juunis, juulis.
Tįiütu umbrolri põldLrdel, kultuunniitudel, jäätmaadel, teeäärtel, prahi_
paikadel, sadamates, rattdteejaamades. Levinud mandriJ ja saartel. PõhjaEestis esineb l<ohati massi'liseļt. Vähem on tõlkjat põhjavee kõrge sei_
1 orit:ntaĮįs (lad, k.)

__ ida_, įdarnaįne

4Į į

d

.a)

:\

a

ĮĮ*l,
juur, ä _ tükike vart, c
- õitseva
d _ oks viljakobarategā, ė'* vili. (a, c' d - t:rig.)

2l2. joon' Flarilik tõlkjas (Bunias orientaĮisJ: a
taime üįemine osa,

süga aladel Pei,psi ümbruses, Edela-Eestis
A,pofüüt.

ja

Lāäne-Eesti mandrialaI.

Esimesed andmed tõlkja esinemise kohta Eestis on pärit 1796. aas_
tast A. W. Hupelilt. Botaani1ises kirjanduses nimstatakse Baįtimaadel
tõlkiat esmakordselt l8. ja l9. sajandi vah,etu,sel. Rohiļ<esti ilmus tõlkjat
Eestisse, eriti Põhja_Eestisse, I(rim,mi sõja aastail (lB53-tB56).
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-oSāS, Kau,kaasįas, Lääne_
Siberi lõunarajoonides. Väljaspool Nõurkogude Liitu Euroopas rpeale edela.

ja

lõunaosa, Ees-Aasia läärneosas, lha,rva Põlrja-Ameerikas. Tõl,kja kodu_
maaks on Ees_Aasia poolkõrbed ja stopid.
Majanduslik tähtsus. I(ahjulik umbrohi. Kuni l,5 m sügavuseļe maasse
tungiv sammasjuur on Suure regeneratsioonivõimega. Juure ülemisesi
osast ja lõikepinnalt tekivad uued võsud. Viiljade produktsioon ühe tainrc
kohįa võib ulatuda 5000-ni. Harva kasvatati 'tõlkjat varem söödataimena.
Sisaldab rohkesti proteiini (26010) ja natuke tselluloosi (167o). Juuri söövad meeļsasti sead. Keedetult süüakse lehti Armeenlas. Ka noored varred, õisikud ja juured on söödavad. Lehed sisaldavad l70 mg0/o C-vita_
miini, seemned
|0,20lo õļi. Hea rnegtaim'

-

2' triibus

Īlesperideae Prantl

in

E,ngl. et Prantl, Fflanzenfam.3

(2) : l53. l89l; emend. o. E. Schuiz in Engl. et Pranįl, Pflanzenfam.
ed. 2. 17 b : 568. 1936.
Mediaalsed meenäärmed puuduvad, transver_
- väikesed,
saaļsed hästi arenenud või
ühinenud või paarilised.'Emakas enamasti istuv. Viļi
pa,katav kõder; harva jääb suletuks või laguneb osa_
deks. Idulehed ļamedad. Idu Serva_ või seljajuurelįne. MLirosiinrakud aset_
sevad enamasti juhtkirnpude juures, nrõnikord mesofüļlis.

|7'

perekond õölill
Hesperis1L'
- 1753.
L. Sp. Pl. 663.

Kahe- kuni mitmeaas'tased, tervete lehtedega, liht- ja haru,nenud karvadega, t:rõnikord ka näärmekarvadega taimed. Tu,pplehed püstised, valkja
või violetse Servaga' transversaa1sed aluseļ kotjad. Kroon,lelred pika pinnukesega; naast eemalehoiduv, tömp või pügaldunud. Tolmukaniidid ļihtsad, aluse suunas veidi ļaienevad' Tolmukapead lineaa1sed. Tra,nsversaa,lsed meenäärmed ü,mbritsevad 1ühemate tolmuJ<ate alust ringina, välis_
küljel hõ1mised, siseküljel sopistunud ja jätketega pikemate tolmuļ<ate
suunaS. Emakakael ļühike. Ema,kasuue kaļiehõļmaline. Kõder ļineaalne,
jämeda emakakaeļaga, küĮgmiselt veidi ļ<okku surutud, kergesti või ras_
kesti pakatav. Vilja poo1med enam või väherl selge pikirooga. Vilja
vahesein õrn, see,mnejälgedega; vaheseina epidermirakud on paralleelsete seintega. Seemned suured, pikad, rpole kokku surutucl, asetsevad üherealiselt. Idu soljajuureline või peaaegu servajuureline.
Perekonda kuulub kuni 30 liiki, mil,lest enamik on ļevinud Va,hemeremaades ning Ees- ja Ķesk-Aasias' Nõukogude Liidus esineb l l liiki. Eesti

l

Kreekakeelsect sõnast hesperĮs

-

õhtune (õhtul lõhnavate õi,te järgi)

4t3

.

NS\'_s on dekoratiivtaimena laiaļda,selt ļwinud įrks ļiik, mis sageli metsistub' Dekoratiivtaimena kasvatatakse veeļ liiki ä. trįstįs L'

Deilosma DC. Syst. nat. 2:448. |82l- _
sektsioon Hesperīs'
Kõdrad pakatavad kergesti. Viüja poolmed tugeva keskro'oga ja nõrgemate'
külgroodudega. Vilja va,hesein peaaegu kogu ula'tuses kilejas.

l.

Matronales Tzvel. in Not. Syst. ex Herb. Inst.
19: l2l. 1959; emend. Dvoiāk in Preslia 38:57Bot. Acad.
l966. _ Õied kandelehtedeta. Naast peaaegu ü,mar kuni äraspidi,munajas.
Karvastuses domineerivad ļiihtkarvad. Kahe_ või mitmeaastased taimed.

l.

rid'a Hesperįs.

Sci' URSS-

l.

Hesperis matronaįisl L. Sp. trl. 663. 1753; DC. Syst.
Aed-öölill
nat.2:450. 1B2l; Led. Fl. Ross' 1 : l7l' lB42 Rupr' Fl' Ingr' 1 :68' 1860;
Schmalh. o.n. Cp. u Īoxg. Pocc. 1 :62. 1895; Lehm. in Aroh. Naturk.
Liv-, Ehst- u. Kurļ.II. Il (l) : 310. lB95; Busch in Fļ. URSS 8:244. l939; Koi.
in On. }"PCP 5:3l5. 1953; Eleks. in Latrv. fl. 2:363. į955; Mischk. in
o;r. JIeHųHrp. o6l. 2:|94. 1957; Jank. in Liet. fļ. 3:530. 196l. - H. mat'
}larkgr. ii-r Hegi, ļllustr. Fļ. Mitt._Eur. ed.
ronalįs ssp. rnatronalįs
2.4 (l) :l53. 1958_*ļ963. - H' matronaįįs var. hortensfs Fers. Synops.
pl' 2:202. |B07, p' hortensis; DC. Prodr. l: lB9. |824, a. hortensįs' Iļ' sįlaesįrįs var. hortensįs (Pers.) F. Fourn. in Buļļ' Soc. B'ot. France
(2l.l. joon.)
l3 : 343. l866.
- BeuepHuqa, HoųHafl Qlta.nxa.
O, 4. Metsistuv dekoratiiņltaim. Vars püstine, 40-l00 cm kõrge,
lihtne või oksine, kaetud a,llpool liht-, ülalpooļ kaheharuįiste karvadega'
mõnikord paljas. Lehed,kitsas,munajad kuni süstjad, alumised ro'otsuks
ahenevad, üļomised istuvad, kaheharuliste ja 1i,htkarvadega; rnõnikord ülenrised lehed paljad, pikalt teritunud, halmbuiised või peaaegu terveservalised. Aļumised ja keskmised varreļehed 6,5-l6 cm pikad ja 2,3_4,5 cm
laiad, ü1emised väiksemad. Õiekobar hõre, hästi silmaņaistev. Õied ļõhnavad. Õieraod 4,5-9 mm pikad, karvased või paljad. Metsis'tunud isen'
ditel tupplehed 5,5-8,2 mm pikad ja2,7-3 (3,3) ,mm laiad, kitsas-elliptilised,
ena.masti vioļetse Servaga, paljad või karvased. I(r'oonļehed violetsed, (l,3)
l,7-2 cnr pikad ja (4,l) 6-ll ,mm laiad, tõmbi äraspidimunaja eemalelroiduva naastuga, mis aheneb järsu1t į1,pest 'pikemaks pinnu,keseks. Toļ_
mukapead lineaalsed, g'4--.3,7 mm pikad. Emakakael vāga 1ühike. Emaka_
suue Sügavalt kalrehõįmaļine. Kõdrad 7,7-Į2 rnm pikkusteļ kaldu asetsevaĮeļ jämenenud raagudel püstisel,t kaldu, 1ühikese (umbes 1 mm) emakakaelaga, 7,2-|1 c,m pikad ja I,7-2 mm ļaiad, seemnete vaheko'htadeļ
kergeit soondunud. Vilja pool'med paĮ,jad, üļre kesļ<- ja rnõne külgrocgaSeemned tume'pruuni d, 2,5-3,3 mm pikad.
oitseb maist juuüini.
Äedades dekoratiivtaimena; metsistunult aedade ääres,,prahipaiĮ<adel,
kalmistutel' teeäärtel, lrarva rukki- ja ristikupõldudeļ. Ap'o'fiiüt.

t
4

ļ.Į

ruatrona (lad. k.)

-

nainc.

b

a

(

2I3. joon. Aed-öölill '(Hesperis matronalis)'.

a _

õitsev taim,

į -

viljakobar. orig.

Üldlevik. Looduslikult kasvab Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja
lõunarajoonides, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias. Väljaspool
Nõukogude Liitu esineb Vahemeremaades ja Ees-Aasias. Dekoratiivtai_
mena laialdasemalt levinud, eriti Euroopas ja Põhja-Ameerikas, kus kohati
esineb naturaliseerunult. Pärit idapoolsetegt Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiiv- ja meetaim. Seemned sisaļdavad
290/o, mõningail andmeil isegi kuni 500/o õlį, mis on paremate omadustega
kui rapsiõli; kasutatav valgustusõlina ja seebi vaļmistamiseks. Taim
sisaldāb ka eeterlikku õli, m]da pole lähemalt uuritud. Lehed ja seemned ,'
on diureesi soodustava ning higileajava toi'mega.
Vormid:
Ī. nmtronalis _ kogu taim karvane; tavaline.
Ī. gĮabra (Schur) Kuusk, comb. nov. [var. gĮabra (Sohur) Trautv. in
Acta Hort. Petrop. 7 (2\:4tl. l88l; H' gĮabra Schur, Enum. pl. Transs.
5l. 1866] _ varre üļemine osa, ülemised ļehed' õieraod ja tuppĮehed paljad; esineb hajusalt.

i8.

perekond levkoi

_

Mgtthįola ļ R. Br'own
4:ļI9. l8l2, nom. conserv

R' Brown in Ait. Hort. Kew. ed. 2'

Uhe- kuni nritmeaastased, tervete või lõhiste Įehtedega, näärme- ja
harunenud karvadega taimed. TuppĮelred püstised, nahkja Servaga, transversaaļsed alusel kotjad, mediaalsetest veidi laiemad. Kroonļehed vioļetsed, purpursecl, valged või kollakad, pika pinnukesega. Pikemate tolmukate fiĮamendid kitsa tiivaga. TorĮmukapead lineaalsed. Transversaa1sed
meenäär.med paarilised, lähestikku, lühemate toĮmukate kummalgi küĮjel'
üldkujult poolkuujad, paksud, nende sisemisel servai jätke pikemate tolmukate poole. Emakakael enamasti puudub. Emakasuue sügavalt kahejagune. Vili
veidi kokku surutud lineaaļne pakatav kõder.
- selgmiselt
sarvekest või kühmu. Vilja vahesein tugev, pikikiudu_
Vilja tipul kaks
dega; vaheseina epidermirakud on paralleelsete seintega. Seemned lamedad, enamasti tiivuļised, asetsevad ühereaļiselt. Idu servajuureline.
Perekonnas on umbes 50 liiki, millest enamik on levinud Vahemerernaades' Ees- ja Kesk_Aasias nįng Aafrikas.
Nõukogude Liidus on 15 liiki, neist Eesti NSV's üks motsistuv liik _
M. bįcornįs (Sibth. et S'mith) DC. Peale s'elle kasvatatakse aedades veeļ
mitmete sortidena liike M. įncana (L.) R. Brown ja M. annua (L') Sweet.
Eelistatud on täidisõielised sordid.
sektsioon Pįnarįa DC. Syst. nat. 2: |72' |B2l. _ Viljade tipul kaks
sarvekest. Kroonļehed kitsad. Vars tugevasti harunev.

t.
l
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Nimetatud įtaaįia arsti

ja botaaniku P. A. Matįhioluse (l500_l577)

auks.

'

b

a

2l,l. joon. Öölevkoi (MatthĮola
.27

Eesti NSV

floora

bĮcornĮs): rļ

-.Īįoof

taim. Orig.

tairrr,

l _

õitsev oks, c

-

viljuv

Öölevkoi _ MatthįoLa bįcornįs ' (Sibth. et Smith) DC. Syst. nat*
2:|77. l82l et Prodr. ļ:l35. 1824; Thell. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur4 (l) :469. 1913-l9lB; Eleks. in Latv. fl. 2:366. 1955; Jank. in LietCheįranthus bįcornįs Sibth. et Smith, Fl. Graec. prodr:.
fl. 3:533. 196l.
_
2 :26.l8l3.
JIesxoü 4lyporufi, MaTTLįoJIa. (2l4. joon.)
o. Aia-iļutaim. Vars noorelt püstine, 17-57 cm kõrge, oksine, harunenud karvade tõtiu hallikas. Harunenud karvade hulgas on ka näärmekarvu. Lehed süstjad, 2,5-5 om pikad ja 2,8--8,2 mm laiad, terveservalised, alusel a,henevad, tipul tömbid, harunenud karvadega ja hõr.edalt
asetsevate näärmekarvadega, eriti ahenenud oSaS. Õieraod väga lühikesed, karvased' Õiekobar hõre. Õied lõhnavad, eriti õlrtu'l, päeval närbu*
nud. Tupplehed lineaaised, B,5-ll mm pikad ja l,4-2,| mm ļaiad, valkja
või ļilļa servaga' karvased. Kroonļehed kitsa äraspidimunaja naastuga,
iipul ümardunud' tupest pikema kitsa pinnukesega, l,9-2,l cm pikad.
ja 4,3-6 mm laiad, val.kjasro'osad kuni purpurvio1etsed. Toļmukapead:
2,6-3,l mm pikad. Viljaraod püstiselt kaldu, 2-2'5 m,m pikad, jämedad. Kõdrad 3,3-6,5 cm pikad ja l,6-l,B mm laiad, peaaegu püstised,
karvased. Vilja tipul kaks kuni 3 m,m pikkust sarvekest. Seemned ümlrer_
ringi tiivulised, pruunid, umbes 3 mm pikad.
Oitseb maist juulini.
LaiaĮdaseļt ļevinud de'koratiivtaim, mis,mõnikord metsįstub" Pārit
Kreekast.

Al.

19. perekond korispoor

Chorisporaz R. Brown ex DC"

DC. Syst. nat. 2:435.

1821, nom. conserv.

Uhe- või mitrneaastased, tervete või hõlrniste lehtedega, Iiht_ ja näär_
mekarvadega taimed. Tupplehed püstised, transversaalsed alusel koijad_
Kroonlehed purpursed, valged või korllased, pika kitsa pinnukesega. Lüįtematel įolmukateļ on filamendid 1ineaaļsed, pikemateļ ļaiemad ja sageĮi:
kahekaupa koos' Transversaaļsed meenäärmed ļühemate tolmukate aļusel:
paarilised, püra,miidjad või välisküljel avatud poolringi kujulised, jätkega,
pikemate toļmukate Suunas. Emakakael pikk. Emakasuue J<alrejagune'
eemaļehoiduvate hõlmadega. Ruljas virli on seemnete vahekohtades Soondunud, laguneb valminuļt kaheseemnelisteks osadeks. Vilja vahesein ort
tugev, jätketega, mis jaotavad vilja ülestikku asetsevateks kambriteksSeemned 1amedad, kaherealiselt. Idu servajuureline. Mürosiinrakud asetsevad mesofülūis.

Perekonda kuuļub l0 ļiiĮ{i, mille peamine areaal hõļmab Ees_, Ķesk- ja
Sise-Aasiat.
Nõukogude Liidus esineb kaheksa liįki, neist Eesti NSV_s tulnukana üks
tiik.

'

bicornįs (lad. k.)

_

kahesarveline (vilja tipul on kaks sarvetaoliat kührnu).

,?,,Kreekakeeļsetest sõnadest chorįs
sopndumise tõttu üksteisest eraldunud).

4ļB

_

eraldunud, sporo.

-

seeme (seemned on vilja.

* l. orn korispoor - Chorispora teneįļa 1 (Pall') DC. Syst. nat.
2: 435. l82l et Prodr. I : 186. 1824; Led. Fl. Ross. I : 169. 1842; Schmalh.
o;l. Cp. H loxg. Pocc. l : 60. 1895; Vassilcz. in Fļ. URSS B: 316. 1939;
Kot. in o.n' VPCP 5:324. 1953; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.
ed. 2. a (l) :275. 1958-1963.
- Raphanus teneįlus Pall. Reise 3: l05.
joon.)

Xopucnopa Hex(Hafl. (215.
o.- Vars püstine, 8-20 (40) cm kõlge, kaetud näärme_ ja lihtkarva_
dega või ainult näärmekarvadega. Lehed piklikud, alumised sopilis1776.

hambulised kuni sulghõlmised, keskmised ja ülemised hambulised kuni
peaaegu terveservalised. oisik _ ļühike hõre kobar, mis pärast õitsemist
pikeneb. Tupplehed 5-6 mm pikad, lillakaspunased, näärmekarvadega.
Kroonlehed B-10 (12) mm pikad ja l-2 mm laiad, roosakaspunased.
Viljaraod eemaļehoiduvad, jämenenud, 3-5 mm pikad. Viljad asetsevad
kaldu, |,5-2 cm pikad ja l,B-2 mm laiad, tipu poole ahenevad, lõpe-

b

2l5. joon. orn korispoor (Chorispora teneĮĮa\: c _ viljuv
Ö _ vili' orig.

I
f''

teneļįa (lad. k.)

_

taim'

õrn
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2tti. joon. orna kot'tspuutt ķĻhclrtspora teneĮla) leįukohad Eestis.

vad naaskelja,

l-1,5

(2) cm piltkuse emakakaelaga. Valminult laguneb

vili nii rist- kui ka pikisuunas
Õitseb maist juulini.

osadeks.

Eesti NSV-s juhusliku tulnukana. Seni leitud kahel korral. Esmatrrrrdselt kogus seda taime A. Remmel l956. a. Tartu elevaatori aįast.
(2l6. joon.) Põhiļiseį levikualal kasvab steppides ja poolltõrbetes savika_
tel ja soolakulistel mu,ldadel, mõnikord ka umbrohuna põldudel, teede
ääres, eįamute lähedal.
Üldtevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk_ ja lõunarajoonides,
Kaukaasias, Lääne-Siberi lõunarajoonides, Kesk-Aasias. Väljaspool Nõu_
kogude Liitrr Euroopas harva, Aasias Väike-Aasiast Himaalajani, Lääne! Iiinas, Mongoolias. Juhusliku tuļnukana Põhja-Ameerikas. Pärineb Džungaariast ja Turkestanist.
Majanduslik tähtsus. Noored võsud ja lehed annavad hea salati.
20. perekond malkolmia

_

MaĮcolnįa

R. Brown in Ait. Hort. Kew. ed. 2. 4: l2l.

l

R. Brown

1812, nom. conserv.

Enamasti üheaastased, enam_vähem tervete (väga harva sulglõhiste)
lehtedega, liht_ ja harunenud karvadega taįmed. Tupplehed püstised, trans_
t'ersaalsed alusel veidi kotjad ja mediaalsetest laiemad. Kroonlehed valged,
roosad või vioļetsed (väga harva kollased), pika pinnukesega. Tolmu-

I
420

Nirnetatud inglise aedniku W. Malcolmi (1778-1805) auks.

kad on vabad, pikemad tol,mukad mõnikord paarikaupa väga lähestikku.
ļ Transversaalsed meenäärmed paarilised. Emakasuue kahehõ'ļmaline, terav
_ kõder, mis sageli raskesti avaneb. Vilja poolmed kolm.e
i või tõmp. Viļi

i

pikirooga. Vilja vahesein pa,ks, kiududega; vahes'eina epidermirakud paralmõni_
. ieelsete seintega. Seemned läikivad, piklikud või peaaegu ümarad,
alusel
kaherea'
vilja
vahel
üherealiseļt,
viljas
asetsevad
,kord tiivulįsed,
, liselt. Idu enamasti seljajuureline.
i Perekonda kuulub umbes 25 ļiiki, mis on levinud peamiselt Vahemere'
maades ning Ees- ja Kesk-Aasias. Nõukogude Liidus esineb 12 liiki, neist
, Eesti NSV-s juhusliku tulnukana üks liik.
i

:' l.

sektsioon Maļcoįmįa. _ Africanae Yassilcz. in Fl. URSS 8:275.
sopilishambulįsed.
l939.
- Idu seljajuureļine. Lehed
Brown ia
;lAit.* l. Aafrika malkolmia _ Malcoįmia a|ricana, (L:)et R.
Prodr. I : l87.
Hort. Kew. ed, 2.4 : l2t l8l2; DC. Syst. nat.2 :439. l82l
' |B24; Led. Fl. Ross. l : l70' |B42; Schmaļh. <D.n. Cp. u Įoxg. Pocc. l : 6į.

217, joon. Aafrika

(MaĮcoĮmia africana)

I

aĪrĮcana (lad. k.)

malkolmla

.

_

Orig.

aafrika, Aa{rikas kasvav
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2l8. joon. Aafrika malkolmia (MaĮcoĮnĮa africana) ļeįukoht Eestis.

in Hegi, Illustr. FI. Mitt.-Eur.4 (l) :465. l9l3-l9lB; Vassilcz.
1939; Kot. in o.rr. yPCP 5:3l9. 1953.
Hesperis
afrĮcana L. Sp. Pl. 663. 1753.
Ma;Ilķoltluun aQpNxaucKafl. -(2l7. joon.)
- alusel harunev, kaetud lühikeste haruO, o. Vars kuni 40 cm kõrge,
nenud ja lihtkarvadega. Lehed süstjad, aļumised rootsulised, ülemised
lühikeselt rootsutaoliseļt ahenevad, 3-6 crn pikad ja l,-l,5 cm laiad,
hambulise või sopilishambulise Servaga' karvased. Õieraod väga lühikesed Tupplehed 4-6 mm pikad, süstjad. Kroonļehed violetsed, mõlajad,
8_l0 mm pikad ja |-2 mm ļaįad' Kõdrad 4_7 crn pikad ja l,2-l,B m.m
ļaiad, kaetud harunenud ja lihtkarvadega, asetsevad kaļdu l-2,5 mm
pikkustel eemalehoiduvatel viljaraagudel. Emakasuue terav, vilja laiusest
pikem või sellega ühepikkune. Seemned punakaspruunid, l,2-l,5 mm
pikad ja umbes 1,7 mm laiad.
Öitseb mais.
Haruldase tulnu,kana įeidnud K. R. Kupffer l904. a. Tallinnast prahipaigalt. (2l8' joon.) Põhilisel levikualal kasvab tasandikel mägede ees,
jõgede kivistel nõlvadel ja terrassidel, mõnikord umbrohuna põldudel ja
jäätmaadel.
Üldlevįk. Nõukogude Liidus l(rimmis, Musta mere ääres, Kaukaasias,
Lääne-Siberis (Altais); Kesk-Aasias sage' Väljaspool Nõukogude Liitu
peamiselt Euroopa Vahemeremaades, Ees-Aasįas, Läārie-Hiinas, PõhjaAafrikas. Uhtedel andmetel pärit Vahemerenraadest, teistel Džungaaria ja
Turkestani poolkõrbealadelt.
1895; Thell.

in Fļ. URSS 8:276.

422

_

Medipaari:aaļsed meenäärmed enamasti puuduvad. Transversaaļsed näärmed
xised või paariviisi lühemate toļmuļ<ate alust ümbritsevaks ringiks ühinenud. Emakas istuv või günofooril. Vili - selgmiselt kokkusurutud,
enamasti pakatav kõdrake. Iduļehed ļamedad. Idu servajuureline, väga
harva seljajuureline. Mürosiinrakud asetsevad mesofülļis.

3. triibus AĮgsseae DC. Syst. nat' 2:280. 1B2l,

<AĮyssineae>.

alamrtriibus Lunarįįnae (Dumort.) Hayek, Fļ. Sieier,rn. t : 504.
t909. ._ Tribus Lunarįeae Dumort. Fl. Belg. ||9. |827 et Anal. fam. pl.
5l. lB29. _ Transversaalsed meenäārmed enamasti paarikaupa ühinenud,
_qageli hõlmisecl, ümbritsevad lüļremate tolmukate alust ringi- või pool_
,r.inįit<u;utiseļt. Mõnikord esinevad ka mediaaļsed näärmed. Toļmr.rkanįidid
lihtsad. Emakas günofooril või istuv. Vili -_ selgmiselt 1amedaks suru,{ud suur paĮ<atav või suļetu,ļ<s jääv įcõd,rake. Vilja vaheseina epidermirakud
paralleelsete seiniega.

l.

2|.

perekond kuukress _ LwnrįgI L.
L. Sp. Pl. 653. 1753.

Uhe_ või mįtmeaastased, Suurte, sügavalt südamekujuliste lehtedega
tai,med. Tupple,hed püstised, mediaalsed kitsad, transversaaļsed palju laiemad ja alusel sügavaĮt kotjad, kõik laia vaĮkja nahkja
.servaga ja tipu lähedal kühmukese või jätkega. Kroonļehed pika pinnukese ja Į'.r.įidi-rr-raja, tipul ü'm,ardu.nud na,astuga, lillad või purpur.sed,,harva vaīged. Pikematel toļmukatel fiļamendid laiemad kui lühematel.
Emakas güncfooril. Emakakaeļ selgesti eristatav. Ernakasuue kahehõlma'line. Kõdīake väga suur, täiesti 1ame, elliptiline, pakatav, pika peenikese
karpofooriga. Vilja poolmed paberitao1ised, 1äbipaistvad. Vilja va'hesein
1āiģib siidjalt. Seemned Suured, neerjad, ļamedad, as,etsevad ,kahereali-

ja lihtkarvadega

:s€lt.

Perekonda kuulub kolm peamiselt Euroopas levinud iiiki. Nõukogude
Liidu, seallrulgas ka Eesti NSV spontaanses fļooras üks liik. Dekoratiiv-taimena kasvatatakse ,mõnel pool ļiiki L. atl.nua L., mis võib rnetsistuda.

l.

Õied heļelillad. Kõdrake ovaalne, kuni 6'5 cm pikk, mõlemas otsas
lühikeselt teritunud
Lunarįa redįafua L1. Mets-kuukress

-

Õied purpursed või viol.etsed. Kõdrake lai_ovaalne, kuni 4,5 cm pikk,
nrõļemas otsas ü.marclunud

2. Aed-kuukress - Lunarįa annua L.
Lunarįg redįr:įua' L. Sp. Pl. 653' 1753; DC. Syst.

Mets-kuukress _
ņat.2:28t. l82l et Prodr. 1 : 156. lB24; Fleisch. Syst. Verz' ostsee-Prov.

l.

| ļuna (lad. k.) _ kuu (seemned kuukujulised ļa vilja vahesein
, redįaįua (lad' k.) _ maa-alusest osast igal aasial uuenev.

hõbedaselt läikiv).

423
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2l9. joon. Mets-kuukress (Lunaria redĮuĮua): a

_

kobaratega. Orig.

taime aĮumine osa, b

_

olas vilja-

2fr.

joon. Mets-kuukress (LunarĮa rediaiua):

ä

-

a-

seeme.

õįtseva taime ülemine

osa

(orig.),

g4. lB30; Led. Fl. Ross. I : 133. lB42;Wted.etWeb. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 367. 1852; Rupr. Fl. Ingr. l: l05. 1860; Schmaļh' o'rr' Cp' x
IOxn. Pocc. I : 84. lB95; Busch in Fl. URSS B: 335. 1939; Kot. in Oa.

yPcP

5:

pikad

ja l,2-|,5

326. 1953; Eļeks. in Latv. Ī|. 2:334. 1955; Misohk. in o,n.
JIeuNHrp. o6n. 2: l94. 1957; Jank. in Liet. fļ' 3 : 534. 196l; Markgr. in
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) : 266. 1958-1963. - Jlyunux
oxinBaIouļHü, Jt. IIIHorolergNü. (2l9. ja 220. joon.)
4. Risoom horisontaalselt roomav. Vars 60-ll5 cm kõrge, püstine
või alusel tõusev, üļaosas sageli harunev, vaoline, hajusalt karvane, vanemaļt mõnikord peaaegu paljas. Lehed õhukesed, suured, r'ootsulised. Kõige
suurenrad on keskmised varrelehed, kuni l8 cm ,pikkuse ja 16 cm ļaiuse
labaga ning l4,5 cm pikkuse rootsuga. Kujult on ļehed enamasti südajad
ebakorrapäraselt ogateravalt hambuļised,
(kõige alumised
- neerjad),ü1emised
lehed pikalt teritunud), alumiselt
tipul teritunud (väiksemad
pinnalt sinakasrohelised ja tihedamalt karvased (eriti leheroodude kohalt)
kui pealmtselt, tumeroheliselt pinnalt. Leher'ootsud reniiad, hajusalt karvased kuni peaaegu paljad (vanematel lehtedei). Õisįk
hõre sarikjas kobar. Suured hästi lõhnavad õied i_l,6 cm pikkustel
karvasteį raagudel. T'ransversaalsed tupplehed sügavalt ;kotjad, koos
kotiga 5,6-7,8 mm pi'kad ja 3,4-4,| m,rn laiad, tipu lähedal
Į<ühmukesega. Mediaalsed tupplehed pole kotjad, on 4,7_5,5 mm
.m,m

laiad, tipu lähedaļ pika jätkega.

Tuipplehed

rohelised, tipmises osas violetsed, aiusel väheste karvadega, pungaseisundis tįhedamalt karvased. KroonĮehed t,4-1,,7 cm pĪkad ja 4-7 mm
ļaiad, enamasti helelillad või violetsed, tumedamate roodudega, rõhtsa1t hoiduva, tipul ümardunud naastuga, mis aheneb sujuvalt urrnbes
6 mm pikkuseks pinnukeseks. Tol,mukad kroonļehied,est palju lühemad,
l,7-2,3 mm pikkuse kitsa to,lmukapeaga. Ījmal<akaeļ umbes l,5 mm pikk,
viljumiseĮ pikeneb tunduvaļt. Viljaraod püstiseli kaldu, l,4-2,8 cm pikad.
Kõdrakesed rippuvalt (1'2) 2-3,7 cm pikkusel karpofoorii, 3,4_6,5 crn
pikad ja l,6-3 cm laiad, ovaalsed, mõlemas otsas lühikeselt teritunud.
ViĮja poolmed paljad, selgete võrkroodudega. Seemned, kum,maski viljapesas harilikult 2, on neerjad, 4,4-6,5 mm pikad ja 4,8-9,7 mm laiad,
tiivuĮised, horisontaalsetel seemneväätideļ, rnis oma alumises osaS on
va,heseina küljes kinni.
Oitseb maist juulini.
Sage põhjaranniku paekalda jalamil laia1ehises metsas lu,bjarikkal
huumusesel mullal. Üksikuid leiukohti ka Lääne-, Edeļa_ ja Kagu-Eestis:
l) lääneranniku ja _saarte ida-alamvaļd'kond (Emor), Šalevere Salumägi,
laialehises metsas; 2) Vahe-Eesti valdkond (Eint), Surju metskond, Soometsa, niiskes salumetsas; 3) Kagu-Eesti valdkond (Eor), Erastvere
metskond, Leevi oja ääres kuuse-segametsa raiesmiku|. (22l^. joon.) He,

merofoob.

Esimesed andmed mets-kuukressi esinemise kohta Eestis kļindil Taįlinna ja Narva vaheļ on 1807. aastast, kirjanduses a.ga nimetavad teda
esmakordselt alļes F. J. Ų/iedemann ja E. Weber 1852. a' Soometsa leiu_
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22t. joo.n. Mets-kuukressī (Lunarta rediuĮua) leiukohad Eestis

koha avastas A. Rühl käesoleva sajandi kahekümnendate aastate lõpul,
märkides ühtlasi, et 1iik esineb rikkaiikult umbes paari hektari suurįsel
alal. Sellelt leiukohaļt võeti l939. a. l,35 ha .rriur" ala kvartalis 239
(praegu 227) looduskaitse alla. E. Tuiskvere andmeiļ esines mets-kuu_
kressi Soometsas peale looduskaitse aļla võetud ala ka ümbritsevas metsas kogupindalaga 13,9 ha. Praegu esineb ohtralt ainult nimetatud kvartalis. Salevere Salu,mäe ļeiukoha avastas G. Vilbaste |937. a. Kagu-Eestist
ļeidsid mets-kuukressi alles l960. a. V. Hein ja M. Kask. Tartu ļ"irkoht,
kust on säilinud H. Hiire kogutud el<somplai l876. aastast, arvatavasti
tähistab kultuuris kasvatamist'
Üldlevik. Nõukogude Liidus ainult Euroopa_osa kesk_ ja läänepoolse_
tes piirkondades (idas ulatub Tšuvaši ANSV-ni, lõunas lųoldaaviani, põh_
jas Eesti NSV-ni ja Leningradi obļastini). Väljaspool Nõukogude iiitu
Euroopas. Põhiļiseks levikualaks on Kesļ<_Euroņa_laialehised mäestiku_
metsad. Põhjas uįatub levikupiir Kesk-Ta,ani_Lõuna-Rootsi_Põhja_
Eesti-Laadoga-Ilmeni jooneni. Leviku lõunapiir kulgob joonel: KiievRumeenia-Bul gaaria_Makedoonia-Aļbaania-Kesk-ita alla-SardiiniaPüreneed. Läänes ulatub Suurbritanniani. Põhja-Ameerikas adventiivne.
Majanduslik tähtsus. Väga dekoratiivne, kuid meil harva kasvatatav.

A2.

Q.u ,

I

Aed-kuukress

yPCP 5: 328.
arlnua (lad. k.)

-

Lrrngrįa annua, L. Sp. Pļ. 653. 1753; Kot. in
in Liet. fl. B : b34. tg6l; Markgr. in Hegi,

1953; Jank,

*

üheaastane.
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222. joon. Aed-kuukress (Lunaria annua). Viijuva taime
ülemine osa.

Illustr. Fļ. Mitt._Eur' ed' 2. a (l) :268. 1958-1963. _ L. bįennļs Moench
į/teth. pl. 26l. 1794; DC. Syst. nat' 2:2B2. l82t et Prodr. t: 156. lB24;
Fleisch. Syst. Verz. Ostsee-Prov. 84. lB30; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. 368. lB52. -_ Jlynuni< oĀgo.nerguü. (222. joon.)
o, o. Kuni koļmeaast,ane, 30-l00 cm kõrgune, mets-lkuukressiga üsna
sarnane aia-iļutai'm. Vars püstine, ļirhtne või harunev, eemalehoiduvate
või allapoole suunatud karvadega.' Lehed laisüdajad, lühikeseļt teritunud,
ebakorrapäraselt lrambu,lised, karvadega. Alumised lehed pikarootsulised,
ülemised väga tühikese rootsuga või istr"tvad. Õisįk hõre, hästi silmapais_
tev. oieraod püstiselt kaļdu. Tupplehed 6-9 mm pikad, tipul violetsed, karvased. Kroonlehed umbes 2 cm pikad, purpursed või violetsed,
kuni l cm ļaiuse naastuga, mis järsult,pikaks kitsaks pirrnrrikeseks aheneb.
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Kõdrake lühem ja laiem ning lühema karpofooriga kui mets_kuukressil,
(2) 3_4,5 cm pikk ja (l) 2-2,5 cm lai, mõļemas otsas ümardunud. Ema_
kakael 4,5-8 mm piJ<k. Seemned neerjad või peaaegu ümarad, 5_B mm
läbimõõdus, tiivulised.
Õitseb mais, juunis.
Aedades dekoratiivtaimena; mõnikord metsistub. H'arva.
Üldlevik. Metsikuna Kagu-Euroo,pas. Mujal dekoratiivtai,mena või
metsistunult.
Majanduslik tähtsus. Väga dekoratiivne.

2' alamtriibus AlgssĮnae (Prantl) Hayek, Fl. Steienm. l : 506' 1909.
Tribus Hesperideae subtr. AĮgssinae Prantl in Engl' et Prantl, Pflanzenfam. 3 (2):'l,9a' l89l. _ Transversaalsed meenäärmed paarllised või
paarikaupa ühinenud. Tolmukaniidid lihtsad või hammasjäte jatketega.
Ernakas istuv, mõnikord lühikese günofooriga. Vili
selgmis.tt ķoķķr_
surutud pakatav kõdrake, harva kõder. Enamik vilja-vaheseina epidermi_
rakke on paralleelsete seintega.

22. perekond kilbirohi
Algssurnt Ļ'
L. Sp. Pl. 650.- 17b3.
U'lre- kuni mit'nreaastased, tervete lehtedega, tihedaļt tähtkarvased roht_
taimed või poolpõõsad. Tupplehed püstised või eemalehoiduvad, valkja nahkja servaga, tömpjad. Kroonlehed tipul pügaldunud või tömbid, i<ollased
või kahvatukolļased. Tolmukaniidid tiivaga, hambakesega või lihtsad. Tol_
mul<apead laiad. Lühemate tolmukate kummalgi küljū üks poolkerajas,
püramiidjas või niitjas meenääre. Emakas istuv, pudelikuiuline- Emakakael
peenike. Emakasuue peajas, veidi pügaļdunud. Kõdrakesed ovaalsed
või
peaaegu ümarad, pakatavad, pika ,peenikese emakakaelaga. Vilja poolmed
keskel kumerdunud, servadel lamedad, ebaselgete vonĒrooduāegĮ, tipul
pügaldunud või töm,bid, karvased või paljad. ūilia vahesein õrn. Seemneid viljas 4, munajad, lamedad, äärisega.
Perekonnas eristatakse käesoļwaļ aja1 üle l50 liigi, mille ,leviku ras_
kuspunkt asub Vahemeremaades' Nõrr,kogude Liidus ūlneu 33 lįiki, neist

Eesti NSV.s kolm liiki.
J. w. L. .Luce andmed Ā. campestre L. esinemise kohta Saaremaa.l
tõenäolisel t eksļ ikud.

on

IIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

oied kolĮased. Kroonlehed üle 4 mm pikad, Iaia (3-4 mm) naastuga
l. Gmelini kilbirohi _ AĮgssum Gmeįįnįį Jord. et Fouią
Õied kahvatukollased, pärast õitsemist valkjad' Kr,oonlehed kuni 4 mm

pikad, kitsad (kuni

l

I rnm)

Ķreekakeelsest sõnast Įgssa

-

marutõbi; aĮgssum

z

-

marütõvevastaną

4Ņ

2' Virjad paljad

2'

Liiv-kilbiro h1

Viljad tähtkarvaseįupp_kilbirohį

-

-

Aįassum desertorum StapĪ

AĮgssurn aĮgssoĮdes (L.) Nathh.

sektsioon AĮgssum. - EuaĮgssum Gris. Spicil. fl. Rumel. l:274Tolmukaniidid jätketega' Meenäärmed poolkerajad või püramiidl843.
jad. Sigimik nelja seemnealgmega.

l.

1
Brev. pl.
+ l. Gmelini kilbirohi - AĮųsswn GmeĮinįį Jord. et F'ourr.
yPCP
5: 337'
@'r'
in
nov. 1866; Busoh in Fl' URSS 8 : 348' 1939; Kot'
_
196l.
3:539.
1953; Eleks. in Latv. fļ. 2:336. 1955; Jank. in Liet. fi.
l82l
et
:
309'
A. montanunr L. Sp. Pl. 650. 1753, p' p.; DC. Syst' nat' 2
prodr. I : 162. 1824, p. p.; Luce, Nachtr. Prodr. fl. osil. 414. 1829; Led"
Fl. Ross. 1 : 138. lB42; Wied. et \Meb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl.359. 1852; Schmaih' Õ;r. Cp. u IoxH' Pocc. t:87' ls95. - A. montanum ssp. GmeĮinil (Jord. et Ėourr.) Tlreil. in Hegi, Įllustr. Fl. Mitt.Eur.4 (lf :a5l. l913-l9lB; Rothm. Exkursionsfl. Krit. Ergänzungsb. l481963. _ A. montanuftį \ĮaĪ' arenarįum (Gmel.) Klinge, Fļ' Est-, Liv- u'
Curl. 402. l8B2. - A. montarlum vaf. angustifoĮiuru Heuff. Enunr.
pl. tsanatus 22. l8Į18; Markgr. in i-Iegi, Iiiustr. Fi. Mitt.-Eur. ed.
A' arenarįurn Gmeļ. Fl. Bad. 3:36. lB0B. _
2' 4 (L):286. 1958-1963.

Eypauox luennna. (223. joon.)
4. Flaļlikasro,heļine g-25 cm kõrgune taim, mille peavars rikkalikult haruneb ning aįuseļ puitub. Harud tõusvad, mõned neist lõpevad
steriiļselt. l(ogu taim tihįd,att tähtkarvadega kaetud. Alumised 1elred
mõlajad, keskūised ja ülemised süstjad; kõik lehed tömpja tipuga, terveservaļised' alumiselt pinnaļt eriti tihedalt tähtkarvased, 5_l4,5 mm pikad
ja |,2-4,B mm ļaiad. Kuldkollased õied 2,3_5,3 mm pikkustel õieraagu_
āeļ on koondunud väga tihedaks kob,araks. TuppLehed munajad, 2,63,5 mm pikad ja |,2-žJ mm laiad, tähtkarvadega ja vä,heste harunenud
karvadeģa. Krõonļehed väga 1aia ja pügaldunud naastuga ning naastust
pikad
lühema }innukesega, vä1ūisel küljel tähtļ<arvased, 4,4-6,6 mm
ja (2,7) 3-4,4 mm ļaiad. Pikematel toļmukatel pikk üheküĮgne tiibjas
ii.",'itit.*atel aļuseļ ļühike jätke. Tolmukapead ņ1najad, 0,9_l,2 mm
pikad.
pit<ad. Viljaraod veidi jämenenud, horisontaaļsed, (3,2) ų !:5 mm
mm
4_5,5
(3,6)
kodraļ<esed waa1sed, ü1emises otsas järsu1t lõppevad,
pikad, 2,9-4,1 mm laiad, 2-2,8 mm pikkuse peenikese emakakaelaga,
ja l'4tähtkarvased. Seemned pruunid, m'unajad, !,g-2,I mm pikad
1,6 mm laiad.
Õitseb mais, juunis.
Gmelini kilbirohu leiukohti teatakse Eesti NSV-s neli: Järve, Loode_
nina, Kübassaare ja Koltsi, kõik Saaremaal Riia ļahe äärsetel liįvaĮuide_
tel. Käesoleva ajani on Gmeļini kilbirohi säiļinud Järve luidetel, Koļtsį
l
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Nįmetatud saksa arsti

ja

botaaniku

K. Ch. Gmeļinį (1762*1837)

auks'

223. joon. Gmeļini kilbirohi (AĮgssum

GmeĮiniĮ)

'

otig

astangul ja loodeninal. (224. joon.) Hemeradiafoor. Pontilistel aladeĮ
kasvab stepis, päikesepaisteļistel nõlvadel, kaļjudel ja 1iivaväljadei.
Esimesed andmed Gmelini kilbirohu esinemise kohta saaremaal avaldas J. w' L. Luce 1829. a., kuid jättis täpsema leiukoha nimetamata.
F. J. Wiedemann ja E. Weber teatasid t852. a. esįmesten,a Kübassaare
leiukohast, mõne aasta pärast avastas Fr. Schmidt Järve ja Koltsi leiukoha. 1929. a. leidis Īh. La'ckschewitz Gmelini kiļbirohtu LoodeninaĮt.
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224. joon. Gmeļini kiļbirohu (AĮgssum GmeĮinii) leiukohad Eestis.

Peale nende leiukohtade on kirjanduses andmeid Gmelini kilbirohu esinemise kohta ,mitmeļ pool Põhja-Eestis, kuid arvatavastį on need teated
eksļikud.
Üldlevik. Nõukogude Lįidus Euroopa-osa ü<esk_ ja lõunarajoonides'
jõuab
Ida_ ja Kesk-Euroopas ning Balkanimaade kirdeosas' Eesti NSV-s
oma ļeviku loodepiirile.
Haruldase taimeliigina looduskaitse all'

Liiv_kilbirohi _ Algssum desertorumĮ Stapf in Denkschr. Akad.
yPcP
Wiss. 5l : 34. 1886; Busch in Fl' URSS 8: 354' 1939; Kot' in @n'
6:342.1953; Eleks. in Latv. fl.2:336. 1955; Mischk. in o.n. Jleuunrp. o6n.
2:195. 1957; Markgr. in Hegi, Illustr' Fl. Mitt'-Eur' ed' 2' 4 (l) :289'
1958-1963' _ A. āįnį*u* ūnta. in L. Sp. Pl. ed. 4' 3 464. 1800; DC"
syst. nat. 2:316. 1821 et Prodr. I : 163. 1824; Led. Fl. Ross. I : 140. lB42;
Sįhmaļh. on. Cp. u loxrr. Pocc. l :89. lB95; Jank. in Liet. fl. 3 : 540. 196l.

*2.

-Exs.:K.Eichw.Eestit'aimed3,noll2.1938'-Eypauoxnycruuuufi'
(225. joon.)
o. Taim haruneva või lihtsa püstise varrega, 5-20 cm kõrge, täht-

karvade tõttu įralļikasrdheļine. Lehed süstjad, alusel ahenevad, teravad,
terveservalised, (0,6) |_2,8 (3,5) cm pikad ja l_3,5 mm laiad. Õied
|,3-2 mm pikkusteļ tähtkarvastel raagudel, moodustavad tiheda kobara.

t
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desertorum (lad. k.)

_

kõrbelļstel aladeļ kasvav
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225' ioon, Liiv-kįlbirohi (AĮgssum deserĮorum)i 4
viljuv taim,
õis, c _ viļi, d _ tähtkarvad. (a ja c- * orig.)
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226. joon. Liįv-kiļbirohu (AĮgssum desertorum\ 1eiukohad Eestis.

Tupplehed kitsasmunajad, l,2-2 mm pikad ja 0,7-l mm laiad, täht_
karvased (tupptehtede tipul,oļevad tähtkarvad Sageli pikenenud harudega),
viljunud taimel varisevad. Kroonļehed kiiljad, tipul veidi pügaldunud või
tömbid, (|,2) l,7-3 (3,3) mm pikad ja 0'5-0,8 mm ļaiad, väļimisel küljcĮ
hõredaļt tähtkarvased, kahvatukoļlased. Pikemate toļ,mukate filamendid
aļuseļ ļaienev,ad, ļühemate toļrrrukate alusel kaks hammast. Tolmu,kapead
peaaegu ümarad, 0,2-0,3 mm ļäbimõõdus. Kõdrakesed l,9-3 mm pikkustel püstiselt kaldu hoiduvateļ raagudel, ovaalsed või peaaegu ümarad,
tipul pügaldunud, (3) 3,5-4,2 mm pikad, (2,B) 3,2-4 mm laiad, 0,5_
0,7 mm pikkuse e,makakaeļaga. Viija poolrned veidi kurrnerdunud, siledad,
paljad, ļameda Servaga. Seemned helopruunid, Siledad, 1,3-l,6 mm pikad
ja l-l,3 mm ļaiad.
Õiįseb mais, juunis.
Eesti NSV kaguosas raudteedel. (226. joon.) Põhilisel levikualaļ kasvab kuivadel nõlvadel ja küngastel, sooļakulisteļ kohtadeļ, steppides,
teede ääres.

Esimest korda leidis ļiiv-kilbirohtu Eestist Petseri ja Piusa jaama
vaheit raudteeļt A. Uksip l934. a. Samast aastast on pārit T,h. Nenjukovi
teade liigi esinemisest Tallinnas Tondil.
Ülrllevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas peamiselt kesk_ ja lõunarajoonides, Kaukaasias, Lääne-Si'beri lõuna,osas, Ida-Siberis (väga harva),
Kesk-Aasias.' Väljaspool Nõukogüde Liitu Kesk-Euroopas, Vaherneremaade
434

idaosas, Aasias Vāike-Aasiast Himaalajani, Läāne_Hiinas, Mongoolias.
Pärineb Džungaaria ja Turkestani steppidest.
Majanduslik tähtsus. Seemned sisaļdavad ll_2| 7o õļi.

2.

sektsioon Psįl,onema (C. A. Mey.) Hook. in Benth. et Flook. Gen.
1862.
Genus Psįįonema C. A' Mey. in Led., Mey. et Bunge,
Fļ. Aļt. 3 : 50. l83l.- Kõik toįmu'kaniidid harnmasteta. Meenäärmed niit_
- nelja seemnealgmega.
jalt pikenenud. Sigimik

pl.t (l):74.

3. Tupp_kilbirohi _ AĮgssum

1 (L.) Nathh. in L. Amoen.
acad. 4 :4B7, |759; Eļeks. in Latv. Īl.2:337. l955; Jank. in Liet. fl. 3:540.
l96l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2.4 (l) :288. 19581963.
L' Sp. Pl. ed. 2' 2:90B. 1763; Fischer, Naturgesch.
- A.2. calųcinum
Livį. ed.
2:555. l79l; DC. Syst. nat. 2:3|5. l82l et Prodr. t : 163.
iB24; Wied. et Web. Reschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 359. lB52;
Schnralh. o.rr. Cp. a loxu. Pocc. ļ : 89. lB95; Busch in Fl. URSS 8: 35B.
aĮųsso[des

l939: Mischļ<. in o.rr. JIeuIzHrp. o6n.2:l95. l957.
aĮgssoides
- Ā'CĮgpeoĮa
L. Sp. Pl. 652. 1753.
PsįĮonenta caĮųcinum (L.) C.
Mey. in Bulļ. Sci.
Acad. St.-Pėtersb. 7:l32.
lB40; Led. Fl. Ross. l:|37. 1842; Rupr. Fl"
Ingr. 1 :69. 1860; I(ot. in o"rr. VPCP 5:344' 1953. _ Eypauox įIaĮleq-

xosbrr:r. (227. joon.)

o. Vars 6-32 cm kõrge, alusel enamasti rikkalikult harunel,. Harurl
tõusvad, sageli oksised, tihedaļt tähtkarvadega kaetud; tähtkarvad 1igi_
kaudu ļ<ijmne üraruga, mis asetsevad ühes enam-vähem horisontaaļses
tasapinnas, moodustades tähtsoomused. Mõned varred lõpovad steriilselt.
Lehed 4,6-20;mm pikad ja t,2-3,7 mm laiad, äraspidimunajad (eriti
alumised) kuni süstjad, aluseļ aegamööda rootsuks ahenevad, tipul teravnevad, terveservaļised, tihedaļt tähtkarvased, kusjuures tähtkarvad 1ehe
pealrniseļ pinnai on väiksgma arvu harudega kui alumisel pinnal. oied
įihedalt l,l-3 (3,B) mm rpikkuste1 tähtkarvastel õieraagude1. Õierao
üļemises osas ja tupplehtedel esineb paljuharu1iste täļrtsoomuste huļgas
ka pikki, enamasti kaheharulisi karvu. Tupplehed 2-3 (3,8) mm pikad ja
0'9-l,6 mm 1aiad, tähtkarvased, varisevad a1les rriļja vaļmi,misel. Kroon_
lehed peaaegu lineaalsed, 2,4-4 nrm pikad ja 0,5-l mm ļaiad, tiplrl
įöņ-nbid või pügaldunud, ka,hvatukolļased, pärast õitssmist valkjad, väļisküljelt tähtkarvased, püsivad peaaegu niisama kaua kui tupplehed. Tolmukapead 0,2-0,3 mm pikad, pikkusest veidi laiemad. Viljaraod 2,13,5 (4'7) mm pikad, eemalehoiduvad. Kõdrakesed 3-4,8 mm pikad ja
2,2-4,t mm iaiad, väikeste tähtkarvadega, umbes O,5 mm pikkuse emaka_
kaelaga. Seermned l,5-2 mm pikad ja l,l-l,4 mm laiad. Seąmne ļ<est
pu.nakas_ või kollakaspruu,n, sile.
Õitseb mais, juunis.
Kuivadel päikesepaistelistel nõlvaclel, teeservadel, liivastel põldudel,
raudįeetammidel, kruusaaukudes' Paiguti' Apofüüt'
ļ
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Perekonnanimi AĮgssum

-

kilbirohi, 1. ladinakeelne sõna -oįdes

_

salĪļane.
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227' joon' Tupp_kilbirohi (AĮgssum aĮgssoldes\: o _ viljuv taįm,
tupplehtedega, c _ tähtkarvad. orig'

ü

_ vįli

koos

Uldlevik. Nõukogude Liidus Euroo,pa-osas peale põhjarajoonide ja
Kaukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas peale
Põhja-Skandinaavia, Ees-Aasia läänepoolses osas, Vahemere idarannikul,
Loode'Aatrikas, Fõhja-Ameerikas. Pärit Vahemeremaadest.

'. 23.

I
perekond fibiigia
- Fibigia Med.
Med. Pflanzengatt. l:90. 1792.

Mitmeaastased; tervete lehtede ja harunenud karvadega rohttaimed või
poolpõõsad. Tupplehed asetsevad püstiselt, sageli on külgmised aļusel
kotjad. Kroonļehed terved, koļļased, violetsed või valged. Toļmukaniidid
lihtsad, lühernateļ toļmukateļ vaheļ hanrmasja jätkega. Lühemate tolmukate kummalgi kiiljel üks kolmnurkne meenääre. Ernaļ<as istuv, peenikese
kaelaga ja madalalt kahehõļmaļise suudmega. Vili
ovaalne, selg- Suurpoolmed
miseļt tugevasti kokkusurutud, pakatav kõdrake. Vilja
kergelt
kumerdunud, ena'masti iļma märgatava pikiioota. Vilja varhesein õrn, ļäbipaistev. Seemned ļamedad, sageli tiivulised.
Perel<onda kuulub l2 liiki, mis on levinud idapoolsetes Vahemeremaades ja Ees-Aasias. Nõukogude Liidus on perekond esindatud nelja liigiga,
nendest Eesti NSV_s ühe liigiga.

l. sektsioon Fibigia. - Eufibigia Boiss. Fl. Or. l:257. 1867. Külgmised tupplehed alusel kotjad. Lühemate toļmukate filamendid pea_
aegu alati terava hambaga; Seemned tiivulised.
* l. Kilpfibiigia - Fibigia cĮgpeata, (L.) Med. Pflanzengatt. l :90.
Farsetįa cĮgpeata (L.) R'
in Fļ. URSS B: 336. 1939.

1792; Busch

- DC. Syst. nat. 2 :289. 1821
Brown in Ait. Hort. Kew. ed. 2. 4 : 96. l8l2;
et Prodr. l : l5B. lB24; Led. Fl. Ross. l : l34. lB42; Fourn. in Buļl. Soc.
Boį. France 11 (2) :59. 1864; Schmalh. <D"l. Cp. a loxu. Pocc. l :84. lB95;
Markgr. in Flegi, Iļlustr. Fļ. Mitt'-Eur. ed. 2.4 (l):29l. l95B-l963. _
AĮgssun cĮgpeatum L' Sp. Pl. 65l. |753. <Dn6grug ĪlĮHToBHĀHafl.
(228. joon.)

o. Yars 25-70 cm kõrge, püstine või tõusev, lihtne või harunev,
täht- ja harunenud karvade tõttu haļi, tihedalt ļehistunud. Lehed süstjad,
terved, ena,masti ka terveservalised, tihedalt tähtkarvadega kaetud; juur_
mised 1ehed rootsulised, alumised varreļehed aegamööda rootsutaoļiseks
ahenevad, kuni l0 cm pikad ja umbes l,5 cm laiad, ülemised istuvad. Kollased õied on koondunud hõredaks kobaraks. Alumised õied asetsevad
lehtede kaenļas. Õieraod on umbes l mrn pikad, karvased. Tupplehed 5_
7 mm pikad, valkja Servaga, karvased. Kroonļehed B-l0 mm pikad, kitsa
naastu ja pika pinnukesega. Tolmukad u,mbes tupplelrtede pikkused või
veidi lühemad' ļįhtsate filamentidega. Kobara telg ,pikeneb viljumisel
väga tugevasti. Viljaraod 2-3 m,rn pikad, jä'medad, 'püstiselt kaldu. KõdI
'

Nimetatud arsti ja įoodusteacllase J. Fibigi (elas 18. sajandil) auks.
cĮgpeata (lad. k.) _ kilbikujuline (kilbikujuliste viljade järgi).
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229. joon. Kilplibiigia (FibigĮa cĮgpeata) leiukohad Eestis'

Īakesed lamedad' ovaalsed, l'5-2,5 cm pikad ja kuni l om 1aiad, tihedalt
ja harunenud karvadega. Emakakael viljal l'5-2'5 mm pikk'
alumises osas tähtkarvane. Seemned lamedad, koos l,2-l,5 ,rnm laiuse
.{iivaga 5-6 mm ļäbimõõdus, pruunid.
Oitseb juunist septembrini.
t<aetud täht-

Haruldane tulnukas. Esimest lkorda leidis seda taime

A.

Reqnmel

1965. a. Narvast ja Tallinnast. (229. joon.) Põhiļisel levikualal kasvab
į<uivadel ja kivistel päikesepaistelisteļ nõlvadel ning kaljudel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Krimmis ja Kaukaasias. Vahemeremaade
idaosas, Ees-Aasias. Prantsusmaal ja Kesļr_Euroopas adventiivne.
.

24. perekond kogelejarohi

Berteroal
- i821.

DC. Sysi. nat.2:290.

DC

Uhe- kuni mitmeaastased, tugeva haruneva varrega, te,rvete lehtedega,
tāht_ ja harunenud karvadega hallikad taimed. Tupplehed püstiselt eemale_

hoiduvad, tömpjad, valkja nahkja Servaga. Kroonlehed valged, sügavalt
,Į<aheļõhesed, terava välja1õikega ja ūmardunud hõlmadega. Lühemaįe
įolmukate alus ha,rnbaga, pikematel alus laienenud või lühikese hambaga.
Lühemate tolmukate kummalgi küljel üks poolkuujas meenääre. Emakas
istuv. Emakakael pikk, peenike, püsiv. Emal<asuue vaevalt märgatavalt

!

Nimetatud itaalia botaaniku G. Bertero (1789-l83l) auks
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kahehõlmaļine. Kõdrake,waalne, pakatav, veidi kurnerdu,nud poolmetegaVahesein õrn, läbipaistev. Seemned lamedad, äärisega'
Perekonda ,kuulub seitse ļiiki, mille põhiline ļevikuaļa uļatub idapoo!_
setest Vahe'rneremaadest Sise_Aasia,ni. Nõukogude Liidus esineb ko!.nrn
ļiiki, neist Eesti NSV-s üks liik.

kogelejarohi _ Berteroa įncana i (L.) DC. Syst. nat. 2:29ll82l et Prodr. I : 158. 1824; Led. Fl. Ross. I : 135. 1842; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gerv. Esth-, Liv_ u. Curļ. 360. 1852; Rupr. Fl. Ingr. l : t04"
1860; Schrnaļh. <D"rr. Cp. u Īoxu. Pocc. l :84. t895; Busch in Fļ. URSS
B:339. 1939; Kot. in O.n. yPCP 5:347. 1953; Eleks. in Latv. fl" 2:3381955; Mischk, in O.n. JIeHI.rHrp. 'o6n.2:l95. 1957; Jank. in Liei. fļ. 3:536l96l; t}larkgr. in Flegi, Illustr. Fļ. Mitt._Eur. ed. 2' 4 (l) :292. t9581963'
AĮgssum įncanum L. Sp. Pl. 650. 1753; Fischer, Naturgesch- 2.2:555.
Livļ. ed'
l79l.
- Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed 2, n*
62. 1935.
lĄķoruvlx cepuü. (230. joon.)
- 10-70 cm kõrge, halļikasroheiine' Vars aļu,mises osas sageli
o. Taim
puiiunud, püstine, harunev, tihti vioļetne, tähtkarvadega, mis on väiksema
ärvu lrarrtdega kui perekonnal AĮgssum. Juurmisecl lehed äras'pidimunajad,
rootsuga, 2,5-8,4 (ll) cm pikad ja 0,5-l,5 (2) cm ļaiad. Varrelehed
süstjad, aļuseļ enamasti a,henevad, 0,6-6 (ll) crm pirkad ja 0,2-l,5
(2,7) cm laiad. Kõik lehed tä:htkarvased, tipul tõmbid kuni teravad, terveservalised või ebaselgeļt rhõredahambalised (eriti juurrnised)' oisik tihe.
Õieraod 2,3-6,3 m'nr pikad, peale tähtkarvade ka pikkade harunenuÖ
karvadega. Tupplehed kitsasmunajad, 1,6-3,6 mrn pikad ja 0,7-1,5 mnr
laiad, tähtkarvased ja tiprnises osas ka kaheharuliste karvadega. Kroon_
lehed kitsalt älaspidisüdajad, Įühikesgks pinnukeseks ahenevad, tipul
lļs-ļlz uļatuses kahelõhesed, (3,l) 4-6,8 mm pikad ja (l,l) l,5_2,7 mm
laiad. Lühemate toļmukate aļusel ülespoole suunatud hammas. Pikemad
tolmul<ad kuni 4 mm pikad, aļusel tiivataoliseļt ļaienenud. Tolmukapead
0,7-|,3 ,mm pikad, munajad. Emakakael hõredalt tähtkarva,ne. Kõdrakesed pikas viljakobaras 5,2-8,4 rrnm pikkustel püstistei või üsna püstiselt
eeinaļelhoiduvatel raagudel, 5,4-B mm pikad ja 2,8-.4,3 mm laiad, l,73 mm pikkuse emakakae'ļaga, selgmiselt tugevasti kokku surutud, täht_
karvased, ebaselgete roodudega. Seemned ovaalsed, 1,5-l,g m,m pikad
ja 1,3--1,7 mm laiad; neid on viljapesas 3-6. Seemne kest tumepruun,
peaaegu sile.
Õitseb maist augustini.
Kasvab kuivadel päikesepaistelistel nõivadel, ka1judel, ļiivikutel, liivastel põldudel, jäätmaadel, teeäärteļ, raudteedel. ,Levįnud üle kogu Eesti
NSV, kuid sagedam Lõuna_Eestis. Kohati esineb hulgaliselt. Apofüüt.
Kogelejarohi hakkas ļaiemalt levima käesoļeva saja,ndi 3O_ndateļ aastatel, mil įeda įoodi sisse koos ristikuseemnega.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa_osas' Kaukaasias, LäāneSiberi lõunapoolsetes rajoonides, Ida-Siberi edelaosas, Kesk-Aasias. VāĻ

l. Hall

| įncana
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(Iad. k.)

-

hall.

c

a

d

230. joon.

Hall kogelejarohl (Berteroa incana): 4 - noor taim, Ö
c
kroonleht, d
viljuva taime irlemine osa, Orig.

taim,

-

-

õitsev

jaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas, välja arvatud edelaosa,
harvemini atlantilises Euroopas. Peaļe selle veel Väike-Aasias, Loode_
Hiinas, I-ääne-Mongoolias ja Põhja-Ameerikas. Põhiļiseks levikuaļaks on
Euroopa, Läāne-Siberi ja Kesk-Aasia stepid.
Majanduslik tähtsus. Levinud umbrohi. Uks tai,m võib anda umbes
7300 seemet. Sisaldab palju proteiini. Lehtedes on ll3 rngTo C-vitamiini,
seemnetes 27,55010 õli. Hea meetairn, mida Kaukaasias mõnikord isegi
küIvatakse.

Peale tüüpiliste eksemplaride võib Eestis kohata mitme varrega tihe_
dalt 1ehistunud taimi, miļļe ļehed on süstjad ja sageli ebakorrapäraselt
ma da laha,mbalised.

25. perekond kilbik

_ Lobuįarjal

Desv

Desv. Journ. Bot. 3: ļ62. 18ļ4, nom. consefv.

Miįmeaastased, tervete lehtede ja kahe'haruļiste lidus karvadega oksised taimed. Tupplehed eemalehoiduvad, valkja servaga. Kroonle,hed enamasti valged, laia naastu ja lühema pinnukesega' Toļmukaniidid lihtsad,
aluseļ laienevad. Esinevad paarilised niitjad tra.nsversaaļsed meenäärrned.
Enrakas istuv. Emakakael ļühike, kuid selge. Emakasu,ue lamedalt peajas,
vaevalt märgatavalt karhehõļmaline. Vili
või ovaaļne, selgmiselt
- ümarVilja
tugevasti kokkusurutud lame pakatav kõdrake.
pool,med õhukesed,
peenikese pikiroo ja õrnade võrļ<roodudega. Vilja vahesein õhuke, ļäikiv,
kiududega. Seemned lamedad, Į<itsatiivalised.
Perekonda kuuļub viis liiki, mis on ļevinud peamiselt Vahemeremaa_
des, Ķanaari saartel ja nende läheduses olevatel saarteļ' Nõukogude Lii_
dus, seallrulgas Eesti NSV-s, üks 1iik.

A l. Kivįkilbik _

LobuĮarįa marįtįma2 (L.) Desv. Journ. Bot. 3

:

162. lBl4; Jank. in Liet. fl.3:542. l96l; Markgr. in Flegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :29l. 1958-1963.
narįtįma L. Sp. Pl.
- CĮgpeoĮa
652. 1753.
marįtįma (L.) R. Brown
Koniga
in
Denh. et Clapp. Narr.
Trav. Disc. North. a. Centr. AĪr.2l4' l826; Schmaļh. o.lr. Cp. u IoxH. Pocc.
1 : 90. lB95; Busch i.n Fļ. URSS 8: 364' 1939.
mįnįmum L.
- AĮgssunt
Sp. Pl. 65l. 1753. _ A. marįtimum (L.) Lam. Encycl.
1:2l7. 1789; DC.
Syst. nat. 2:3lB. l82l et Prodr. t : 164. lB24.
- KaueHnuķ n,ropcxoü.
(231. joon.)

ų. Varsi üks või mitu; harunevad rikkalikult; 'harud sage,li ļamavad,
10_40 cm pikad. Kogu taim tilhedalt kaetud kaheharuļiste, vastu taime
surutud karvadega, hõbedaselt halļikas. Lehed istuvad, süstjad või 1ineaaļ_

sed, teravad, terveservalised. Õieraod peeni,kesed. Tupplehed umbes l,B mm

pikad. Kroonļehed valged, 3,5-4 mm pikad, ümara, tipul tömbi naastu
ja lühema purpurse pinnukesega' Toįmuka,pead nurgeliselt ovaalsed. Viljaraod urnbes 7 rr'lm pikad. Viljakobar väga pikk. Kõdrakesed ovaaļsed, 3-

ļ

Ladinakeelsest sõnast ĮobuĮus
- kõdrake.
meri_, mere_, m€le

2 marįtįma (lad. k.)
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äāres kasvav

c

a

b

_
23l. joon. Kivikilbik (LobuĮarĮa marĮlĮma)'. Q
- õitsev taim, D kroonleht,
orig.)
vįlį, e _ pakatav vili. (a ja c
viljakobaratega, d
-

-

c_

oks

4 mm pikad ja ligikaudu 2,5 mm laiad, 0,7-0,8 mm pikkuse emakakaelaga, hõredalt karvased, kaheseemnelised. Seemned ovaalsed, kitsa tii_
vaga, kollakaspruunid. Seemneväädid alumist ,osa pidi vaheseina küljes
kinni.
Dekoratiivtaimena aedades ja mõnikord metsistunuļt. Harva. Põhiļiseļ
ļevikualal kasvab mererannaļ ja kaljudel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Krinr,mis ja Kaukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Vahemeremaaįles, Kahaari saartel ja nende läheduses ole*
vatel saartel. Mujal dekoratiivtaimena või metsistunult. Pärit Vahemeremaadcst.

Majanduslik tähtsus. Hea meetaim. Dekoratiivne.

3. aļamtriibus Drabįnae Flayek in Beih. Bot. Centra|b|.27l (2) :25|"
l9ll. - Transversaalsed meenäär,med enamasti paarilised. Mõnikord esinevad ka mediaalsed näärmed. Tolmukaniidid ļihtsad, pikematel tolmukatel va'hel tiibja jätkega. Ema,kas enamasti istuv. Viįi
või puhe_
- 1ane
tunud, selgrniselt kokkusurutud pakatav.kõdrake või ļühike
kõder. Vilja,

vaheseina epidermirakud ebakorrapärase hulknurga kujulised, sageli lai_

neļisįc seintega.

26. perekond kevadik
Drabat L.
L. Sp. Pl. 642. 1753.Uhe- kuni mitmeaastased, tervete lehtedega, liht- ja ,ha,runenud karvadega kaetud väirkesed rohįtaimed või poollpõõsad. Tupplehed veidi eema_
lehoiduvad, valkja nahkja servaga, mediaalsed transversaalsetest kitsamad. Kroonlehed tipui ümardunud või pügaldunud, äraspidimunaja naastu
ja naastust 1üherna pinnukesega' enamasti valged või kollased. Tolmukaniidid lineaalsed, sageli aluseļ veidi laienevad. Transversaaised meenäärmed paarilised või sissepoole avanevaks poolrirrgiks ühinenucl. Mediaalsed
näärmed enamasti puuduvad, kui aga o1emas, siis transvorsaalsetega ühinenucį. Emakas istuv, pudeļikujuli,ne. Emakakael ļühike, kuid selge, mõnikord peaaegu puudub' Emakasuue ļamedaļt peajas, vaevalt märgatavalt
kahehõlmaline. I(õdrakesed või ļühikesed kõdrad ovaaļsed. Vi{ja poolmed.
lamedad, võrkroodudega, mõnikord ka selge keskrooga, paljad või karvased. Vilja vahesein väga õrn. Seemned la,medad, siledad, asetsevad kahe_
realiselt, rippudes peenikestel seemneväätideļ.
Perekonda kuulub umbes 300 liiki, millest enamik on levinud arktilistel
aļadel ja Eu,roopa, Aasia ning Põ,hja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika kõrgmägodes. Nõukogude Liidus kasvab 9l 1iįki' neist Eesti NSV_s 4 liiki.

. I

drabe

Dioskoridesel.
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(kreeka

k.) _

teravamaitseline, põle{av. Taime (CardorĮa draba) nimį:

LllKlDE MÄÄRAMISE TABEL

.
valged

t. Õied kollased

Oied

Kroonļehed kuldkoļlased, tupplehtedest,poole'pikenrad.

2.

2
3

Viljaraod vil-

jast natuke pikemad. Varred nõr'gad, ļaialihoiduvad. Mitmeaastane
taim

Kuldkevadik _ Draba sįbįrįca (Pall.) Thell'
Kroonlehed helekollased, tuppiehtedest r,'eidi pikemad. Viljaraod viljast 2-3 korda pikemad. Varred püstised. Uheaastane taim
3. Metskevadik
Draba nemorosa L.

2.

-

Viljaraod lühike_
sed, alla poole vilja pikkusest. Vars ena,masti tihedalt lehistunud.
Kahe- või rnitmeaastane hallikas taim
l. Hall kevadik _ Draba įncana L'
Kroonlehed tupplehtedest ainult veidi'pikemad. Viljaraod vilja pikkused või lühemad. Vars vä,heste lehtedega. Urheaastane rohekas. tairņ
4. Müürkevadik _ Draba muraĮįs L.

3. Kroonļehed tupplehtedest peaaegu poole pikemad.

4.

l. sektsioon Draba. - HoĮarges DC. Syst. nat. 2:34B' lB21. Kahe
või mitmeaastased hallikad
taimed. oitsevad varred ,püstised, lehistunud.

Õied valged. Emakakael lühike.

l. Hall

kevadik

_ Draba įncanaļ L. Sp. Pl.

643. 1753; Fischer,
Naturgesch' Livļ. ed' 2' 2:552. l79l; Led. Fļ. Ross. l:l52. 1842; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curl. 369. lB52; Tįiell. in Hegi,
Ilļustr. Fl. Mitt'-Eur. 4 (l):3B5. l9l3-l9lB; o. E. Sohulz in Engl.
Pflanzenr. 4 (89) :2B2' |927; Toļm. in trl. URSS 8:435. 1939; Eleks. in
Latv. fl. 2:340. 1955; Mischk. in O,'r. Jlesusrp. o6.ri. 2:196. 1957.
D.
contorta Ehrh. Beitr. Naturk. 7 : 155. 1792; DC. Syst. nat. 2 :348.- t82l
et Prodr. 1 : l70. |B24; Led. Fļ. Ross. | : l52. lB42.
conf usa Ehrh'
- D.
Beiįr. Naturk' 7:|55. 1792; DC. Syst. nat' 2:348. l82l
et Prodr. t : l70.
1824. _ Kpynxa ceÄoBaTafl. (232. joon.)
(D, 4. Hallikas taim,4-25 cm kõrge. Varsi l_7, sageli esineb ka
steriilseid lehekodarikl<e' Varred püstised, ļilhtsad või oksised, enamasti
rikkalikult lehistunud, tihedalt kaetud harunenud karvadega ja pikkade,
sageli üksteisest 1äbipõimunud lihtkarvadega. Kodarikulehed süstjad,
aegamööda rootsutaoliseks ahenevad, 6-15 mm pikad ja l-3 rnm laiad,
terveservaļised või hõredalt madalahambalised, varrelehtedest vähem
karvased; hävivad varakuļt. Varreļehed istuvad, 5,3-20 mm pikad ja
l_9 mm laiad, munajad kuni süstjad, ti,pul teravnenud, hõredalt hambu_
lised' kuni hõļmiselt saagjasha;mbulised, harunenud karvadega tihedalt
kaetud; pealmisel pinnal ja loheservaļ leidub ka lihtkarvu. oied tihedas
õisikus l,6-2,5 mirn pikū<ustel ka,rvastel raaņdel. Tupplehed kitsas_ellip-

|

įncana (lad. k.)

*

hal'į.
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b

a

232' joon. Halį kevadik (Draba īncana): rr

_

õitsev taįm,

l _

var. stricta, orig.

tilised, l,5-2,8 mm pikad ja 0,7-|,6 mm ļaiad, li'ht- ja harunenud kar*
vadega. Kr.oonļehed Valged, 2-4,4 mm pikad ja 0,7-l,B mm laiad, tipuĮ
pügaldunud, naastust lühema, järsult ahenenud pinnukesega. Pikemad
įolmukad kroonlehtedest veidi 1ühemad. Tolmukapead enam-vähem võrdse^
pikkuse ja laiusega (0,4-0,5 rnm). Kõdrad lühikesed, püstiselt kaidu,.
l,6-4,5 mm pikkustel veidi jämenenud viijaraagudel, 5,4-9,8 mm pikad
ja l,5-2,5 mm laiad, Sageli aluse lähedal laiemad, pisut keerdunud,
enamasti paljad, harvemini harunenud karvadega. Vilja poolmed selge
pikirooga. Seem,ned l-l,4 mm piļ(ad ja 0,6--0,8 mm laiad, munajad,.
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serval ebakorrapā,raselt kandilised, helepruunid; ühes viljapesas on neid

9-t2.

Oitseb maist juulini.
Kasvab 1ääne- ja looderanniku ning saarte paealadel kuivadel pāikesepaistelistel kohtadeļ. Ida suunas ulatub Maarduni. Kohati esineb hu1galiselt. (233. joon.) Hemeradiafoor.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa põhjarajoonides, ulatudes
lõunas Läti NSV-ni. Väljaspool Nõukogude Liitu Põhja-Eur.oopas, ulatudes lõunas Iirimaani, Põhja-Inglismaani ja Ķesk_Euroopani, Islandil,
Põhja-Ameeriļ<as Atlandi ookeani rannikul, Gröönimaal.
Teisendid:

yar. įncana fu. ĮegitĮma Lindbl. įn Lįnrna,ea 13:33l. l839; * contorta
(Ehrh.) Pers. SynopS. pļ.2: l90. lB07]
viljad paljad; sage;
yar. hebecarpa Lindbl. in Li.nnaea -t3:331. 1839, B. hebecarpa (D.
confusu Ehrh. Beitr. Naturļ<. 7: l55. 1792)
viljad karvased; kohati;
var. strįcta Hartm. Handb. Skand. Fl.- ed. 2. l77. lB32, ft. stricta
(232. joon., b)
- vars püstine, lihtne või ainult ülemises osas harunev;
Įehti varreļ väga palju; üldilmelt meenutab taim į<oo.nust, eriti no,oremaS,
õiepungade moodustumise staadiumis; ļehtede Suurus väheneb järjest
varre tipu poole; varrelehed kitsasmunajad või peaaegu süstjad; kohatį.

2. sektsioon Chrgsodraba DC. Syst. nat. 2:337. l82l.
- Mitmeaastased taimed pikkade laiaļihoiduvate varrsharudega. Õied koļļased. Emaka_
kael lühike.
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234, joon. Kuļdkevadik (Draba sibĮrica)' orig'

*A2.

Kuldkevadik

_

(Pall') Thelļ. Gatt. Lepidium

Dtaba sibįrįca

'
o. E. Schulz in Errgl. Pflanzenr.
4 (s9) :79. lg27; Toļm. in
Fl. URSS 8:445. 1939; Kot. in Õ.rr. yPCP 5:352. 1953; Mischk. in o.ņ.
.IIeHlrHrp. o6n.2:l96. l957.
D. repens Marsoh._Bieb. Fļ. Taur._Cauc.
:2 :93. lB08; DC. Syst. nat. 2-: 338. l82l et Prodr. I : 168. 1824; Led. Fl.
3l8.

t906;

.Ross. l:l47. lB42; Schmalh. <D.rr. Cp. , Įoxrr. Pocc. 1 :9l. lB95.
"D- Gmelįnil Adams in Mem. Soc. Nat. Mosc. 5: l07. l8l7; DC. Syst. nat.
2 :339. l82l et Prodr. 1 : 168. tB24'
Lepidiurn sįbįrįcum Pall. Reise 3

-

34. 1776.

:

- Kpyrrxa cu1vrpcwan. (234. joon.)
4- Õrn, l3-25 cm kõrgune taim. Varred nõrgad, laiaļihoiduvad, vio_
tetsed, lehistunud, kaetud kahe-, koļrne- ja neljaharuļiste karvadega. Vartest lähtuvad pikad, peenikesed, tõusvad, leįritud, ü1aļpool pa1jad, aĮlpool
,trõredalt karvased õisįkuraod. Lehed süstjad või kitsas-elliptilised, tipul
teravad, aļusel ahenevad, terveservalised, harunenud karvadega hõredalt
ikaetud, ll-l8 mm pikad ja 2,5-5,8 mm laiad. Oieraod (l,S) 2,5-.6
,(8) mm pikad, paljad. Tupplehed munajad, 2-2,4 mm pikad ja l,l-1,5
(l,8) mm ļaiad, väheste lirhtkarvadega. Kroonļehed kitsalt äraspidimuna_
jad, väga lühikese pinnukesega, tipul pügaldunud, kuldkoļ1ased, 4,5.5,l rnm pikad ja 2,|-2,7 mm 1aiad. Toļ,mukaniidid alusel laienenud.
Tolmukapead munajad, 0,6-0,7 mm pikad. viljaraod peaaegu horison-
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235. įoon. Kuldkevadiku (Draba sibirica) leiukohad Eestis.

I

sįbįrįca (lad. k.)

,9 Eesti NSV

floora

_

siberi, Sįberis kasvav

449

peenitaalsed, peenikesed, 8-13,5 mm pikad. viljad kuni I mm pikkuse
ja
umbes
laiusest
laiad
kese emakakaelaga, kitsas-ovaalsed, umbes 2 mm
3 korda pikemad, Paljad.
Õitseb mais, juunis.
Väga harva įsinev tuļnukas. Esimesena ļeidis taime Eestist l925. au. leįt Tartu lähedalt Ropka jaama juurest raudteetammilt. Hiljer, .o'
tecla įaaril korraļ 1eitud kiviktaimļate lähedusest (mõnel pool kasvata_
ja
takse ļ<iviktaimlas) . (2g5. joon.) Põhiliseļ ļevįkualaļ kasvab al'piinsetel
ka
subaļpiinsetel niitudeļ, sāmuti tasandike niitudel Ja karjarnaadel,
tundras.

Üldlevik. Nõrrkogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja põhjaraļoonides,
Kaukaasias, Siboris, Kaug-Idas, Kesk-Aasias. Gröönimaal, Mongoolias,
Läänc-Hiinas.

3. sektsioon DrabeĮįa DC. Syst. nat. 2:35l. l82l. _

Uheaastased

lehistunud vartega taimcd. Õied väįkesed,,helekollased või kreemįd, harva
valged. oieraod pikad, väga peenikesed. Emakakael ludimentaarne-.

3. Metskevadik _ Draba nerrįorosaĮ L. Sp. Pl. 6a3. ļ753l Fleisch_
Syst. verz. ostsee-Prov. 83. 1830; Led. Fl. Ross. I : 154. lB42; Schmalh'-.
oĻ. cp u ĪoxIl. Pocc. 1 : 9l. lB95; o. E. Schu1z in Engl. Pflanzenr. 'į
in O'rr' VPCP 5:
i8s) : äoo. |927; To:m. in Fl' URSS 8: 451' 1939; Kot'

dse. tgse; Eļeks. in Latv. fl. 2:341. l955; Mischk. in <D;r. JleHlrnrp. o6.it-.
2 : l97. |957; Jank. in Liet. fļ. 3 : 543. 196l; Markgr. ln Hegi, Illustr. FiMiįt.-Ė,i-rr. ed. 2. a (l) :3l8. 1958-1963. - D. nemoraLįs Ehrh" Beitr;
Naturk. 7:154. 1792; DC. Syst. nat. 2:351. l82l et Prodr. l:171. 1824;
_
\Mied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 368. 1852D' Įutea Giļ. Fl. Lithuan. 4:46. 1782; DC. Syst. nat. 2:351. ļ82į et
Prodr. l: l7l. lB24; Rupr. Fl. Ingr' l:103' 1860' - Exs': K' Eichw'
Kpynxa nepenecKoBaa, r. g,y6paBHaffEesti taimecl 3, no ll0, lll. 1938.

-

(236. joon.)

o.

Taime kõrgus 2_28 cm' Varred püstised, lįhtsad või oksised. tihe_
dalt kaetprd pikkade ļihtkarvade ja lühemate koļmeharuliste karvadega,
mõnikordika āisiku telje alumine osa karvane. Kõige alumised, kodarikuna
asetsevad lehed piklikult äraspidimunajad, aļuseļ ļühikeseks rootsuks
ahenevad, tömpjaā, 0,5-2,3 cm pikad ja 0,2-| cm laiad, enamasti hõre_
dalt madalahambalised, harunenud karvadega, lehe aluse poole ka lrhtkarvadega, õitsemisajaks enamasti kuivanud. VarreleĮred munajad võį
kitsasmĮnajad, 1aial alrrseļ istuvad,0,3-2,8 cm pikad ja 0,2-l,3 cm laįad,
Įipul teravnevad, hambulised või peaaegu terveservalised; pealrniseĮ
ttitiet on ülekaaļus lihtkarvad, alumisel harunenud karvad' oied 2'9_
ro ļzo1 nrm pikkustel paljastel raagudel. Tupplehed kitsasmunajad' 0'9_
l,7 Ļm pikad ja 0,4-0,9 mm laiad, Iihtkarvadega. Kroonlehed kiiljad või,
kitsalt äraspidimunajad, (0,7) l,g-2,4 mm pikad ja 0,5-0,8 mrn laiad'
pügaldunud naastust ļühemaks pinnukeseks ahenenud, helekolļased, tume_

ļ
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nemorosa (lad.

k.)

_

salu_, mets_; salus, metsatukas kasvav

ffi

c

b

a

_ noor taim,
vįll avatult. (a ja b * orig.)
-

236' joon. Metskevadik (Draba nenorosa\'.4
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237. joon' Metskevadiku (Draba tįemorlsu) leiukohad Eestis

damate roodudega. Pikemad tolmukad kroonlehtedest ainuļt natuke lühe_
macl, tolmukapead oma pikkusest (0,2-0,3 mm) veidi laiemad. Emakakael peaaegu pludub. Vi1jurnisel pikeneb õisik tugevasti. Viljaraod (0'5)
|_3,2 cm piltkused, peaaegu horisontaaļsed, mõnikord üksįl<ud kergelt
allapoole hoidrrvad. Kõdrad ļühikesed, 4,5-7,7 mm pikad ja |,2-2 mm
iaiad, mõlemast otsast tömbļd, paljad või lühikeste ļihtkarvadega kaetud,
vaevalt märgatava emal<akaelaga. Seemned väikesed, munajad, 0,6_
0,B mm pikad, 0,4-0,5 mm Įaiad, pruunid; ühes viljapesas on neid B-l8.
Õitseb mais, juunis.
l(asvab ļ<uivade1 niitucel, liivikuteĮ, prahipai'kadel, metsaservadeĮ,'loopealsetel, põldudel. Paiguti. Sagedamini Põhja-, Lääne_ ja Kagu-Eestis.
(237. joon.) Ilemeradialoor.
Üldlevik. i(ogu Nõukogude Liidus. VäĮjaspool Nõukogude Lįįtu Euroopas peale atļaūiļisįe aļade, Ees-Aasia läänepoolses oSaS' Mongoolias,
įliinā., Jaapanis, Põhja-Ämeerikas. Pärit DŽungaariast ja Turkestanist.
Te įsen

id:

\įar. ft,eftLorosa (B. hebecarpa Lindbl. in Linnaea t3:333. lB39) _ vili
karvane: levinud Põhja-Eestis ja ļäänesaarteļ;
vilr. [eįocarpa Lindbļ. in Linnaea l3:333. 1B39, o' Įeiocarpa (D. Įute'l
Gil. FĮ. Lithuan. 4:46. l7s2) - vili paljas; levinud peamiselt LõunaĮ:,estis, üksikuid leide ka Põhja-Eestist.
Üldįselt on paljaviljaline teisend põhjapoo1sema ievikuga, ulatudes
452

d

lõunas metsastepi lõunapiirini. Karvaseviljaline teisend on levinud stepilubjaaladel
aladel, põhja pool aga esineb ainuļt eriļistes tingirnustes
ja stepitao1isteĮ ļaikudeļ.

Draba muraļįs ļ L. Sp. P'l. 642. |753; Fischer,
Naturgesch. Livļ. ed' 2.2:552. t79l; DC. Syst. nat.2:352. 1B21l et Prodr
t : 17l. lB24; Led. Fl. Ross. I : 155. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esįh-, Liv- u. Curl. 369. 1852; Schmalh. o;r. Cp. u loxg. Pocc. 1 :
9l. lB95; o. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 4 (B9) : 30a' 1927; Toļm. in
Fl. LIRSS B:451. 1939; Kot. in O,r. yPCP 5:353. 1953; Jank. in Liet. fl.
3:544' 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2. a (l):3l7.
l95B-1963.
Kpynxa creHHal. (238. joon.)
O. Vars -7-30 (38) cm kõrge, püstine, lihtne või harunev, välreste
Įehtedega, kaetud väikeste kolmeharuliste karvadega; ka õisiku telje alu_
mises osas harunenud karvad. Juurmised lehed äraspidimunajad, alusel
rootsuks ahenevad, 4-ļ0 mm pikad ja 2,l-4,4 mm ļaiad, täiesti või pea_

4'

Müürkevadik

_

aegu terveservalised, harunenud karvadega; ļehelaba alusel ļeidub ka ļihį
karvu. Varrelehed 1aimunajad, pooleldi vart ümbritseva ļaia a1usega,
sügavalt saagjashambulised, tipul teravnenud, 6-l5 mrn pikad ja (2)
3-5,6 mm laiad, liht- ja harunenud karvadega. oied väikesed, |,3-2
(2,7) mm pikkustel, enamasti paijastel raagudel; mõnikord on alumiste
õite raagudeļ väheseid karvu. Tupp1ehed el1ipti1ised, sageli vioļetsed, l_
1,2 mm pikad ja 0,5-0,7 mm laiad, peamiselt lihtkarvadega. Kroonleherl
valged, äraspidimunaja naastuga, mįS sujuvalt pinnukeseks aheneb, tipul
ürnarad, (0,9) t,2-t,5 mm pikad ja 0,4-0,7 mm laiad. Tolmukaid sageli
ainult 4, ulatuvad veidi üļe kroonlehtede. Tolmukapead ümarad, 0,2_
0'3 mm ļäbimõõdus. Viljakobar pikk. Viljaraod umbes vilja pikkuserl,
3,5-6,5 (8) mm, koos viljadega horisontaaļselt eemaļehoiduvad. Viljad
kitsas-ovaalsed, 4-6 mm pikad ja l,5-l,9 mrr laiad, väga lühikese
emakakaelaga. Vilja poolmed paljad, ilma pikiroota. Seomned ovaaļsed,
0,7-0,9 mm pikad ja 0,5-0,7 :mm ļaiäd, helepruunid; ühes viljapesas on
neid 5-7.
Oitseb mais, juunis.
Kasvab päikesepaistelisteļ kuivadel kohtadeļ, kaljudel, rühal, teeäär_
tel, ka okasmetsas seljandikel. Esineb peamiselt lāänesaa,rteļ, üksikuid
leiukohti on ka mandri 1ääne- ja looderannikul. (239. joon.) Hemeradia_
foor. Vormsil esinemise korhta on kirjanduses andmeid O. Eklundilt 1929.
aastast, kuid täpsemat leiukohta pole nirnetatud.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa läänepooļsetes rajoonides,
Krimmis, Kaukaasias. Ei esine kusagil ohtralt. VāĮjaspool Nõukogude
Liitu peamiselt Euroopas, ulatudę5 'põhjas Kesk-Rootsini ja Ahvenamaani.
Lõunas 1evinud Lõuna-Kreekani, Lõuna-Itaaļiani ja Loode-Aafrikani. Ka
Väike-Aasias. Pärit Vahemeremaadest.
D. Ratcliffe (1960) märgib, et D. rrluralįs't on nimetatud mitmelt poolt
Nõukogude Liidust, kuid paljudel juhtudel eksļikuļt, segi aetud D. nemo'
1 muraĮīs (lad. k.)

-

müür-, müüri-, müüril kasvav
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238. joon. Müürkevadik (Draba rrluraĮĮs\: a
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239. joon. lVlįiürkevadiļru (Draba muraįįs) leiukohad Eestis.

lrosa'ga- Ta esitab D. muraļįs'e ļeviku loodusļikel kasvukohtadel Eurclo'
pas, įāidates, et areaal koosneb kahest osast. Põhiareaal hõļmab eeskätt
įahemerernaid ja atlantilist Euroopat, osaareaal Lõuna-Rootsit, Edela_
Soomet ja Lääne-Eesiit.

27. perekond varakevadik

_ ErophļļaI

DC. Syst. nat.2:356. ļ821' nom.

DC.

conserY.

Uheaastased varakevadised väikesed taimed arvukate peenikeste var_
tega, juurmiste lehtede kodarikuga, ļiht- ja harunenud karvadega. Tūppļlehed kõįk įihesugused, nahkja Servaga, tipul ümardunud, veidi eemale_
hoiduvad. Kroonlehed kahelõhesed, väga lühikese pinnukesega, enamasti
vatged. Tolmukaniidid lihtsad, peenikesed. Lühemate toļmukate aļusel
ikummalgi küljel üks meenääre; mediaaļsed näärmed puuduvad. Emakas
istuv, vāga lühikese ernakakaelaga. Emakasuue lame. Kõdrake ovaalne,
-lame,'pakatav. Vilja poolmed paljad, ainult nende alumises osaS mär_
,gaįav pikirood. See.mned väga väikesed, lamedad, asetsevad kahereaļiselt.
Seemneväādid ebavõrdse pikkusega.
Perekonda kuulub alļa kümne liigi, kui jätta arvestamata pisiliigid,
mida A. Jordan (1864) E. aerna piires eristab. Valdav enamik ļiike kas-

I

Kreekakeeļsetest sõnadest
lį:evadise õitsemisaja j ärgi).

er

_

kevad, phīteirr

_

armastama, meeldima (vara'
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vab Euroopas, Vahemeremaades ja Ķesk-Aasias. Nõukogude Liidus esineb
neļi liiki' neist Eesti NSV-s ü,ks liįk.

E. praecox (Stev.) Dc. (Draba praecox SĮev ') esinemise kohta Ta1linna juures
on ainult kirjanduses avaįdatud and'med N. Seįdlitziļt l849. aastast.

l. Harilik varakevadik - Erophįįa uerna ļ (L.) Cheva1ļ. Fļ. Gen. Env.
Paris 2 : B9B. lB27; O. E. Schulz
in Engl. Pf lanzenr. 4 (Bg) :345.l92T; Busch
tn Fl. URSS 8: 456. 1939; Kot. in Or. yPCP 5: BSb. t953; Eleks. in LatvĪl.2:342. l955; Misohk. in <D;r. JleuNurp. o6n' 2:lg7' t957; Jank. in Lietfl. 3 : 546. 1961.
E. aerna ssp. aerna -- Markgr. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed.2.4- (l) :325. l95B-1963; schuster in Rothm. ExkursionsflKrit. Ergänzungsb. l49. 1963.
- E' auĮgarįs DC' Syst. nat. 2 : 356. l82į
et Pr'odr. t : l72' |B24.
Drabcl' aerna L. Sp. Pļ. 642' 1753; Fischer,
- Led. Fl. Ross. 1 : |55. 1842; Wied.
Naturgesch. Livļ. 262. |77B;
et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 368. lB52; Schmalh. o.rr. Cp. *
Ioxg. Pocc. 1 : 92. lB95.
- D' uuĮgaris (DC.) Rupr. Fl' Ingr. l : l03-

BecH'IĮĪxa BeceHuflfl, ņ. o6ķtķuoseHItafl' (240. joon.)
ņrritme (kuni 14) varrega 3-20 cm kõrgune taim. Varred püstised või alusel tõusvad, ļi:htsad, ļehitud, alumises osas hõredalt
kaetud väikeste harunenud karvadega. Lehed ti,heda kodarikuna, süstjad
1860.

o.- Enamasti

või äraspidirnunajad, aluseĮ ahenevad, (l,B) 3-24 mm pikad ja t_
5,4 mm 1aiad, terve või ti,pu poole hambulise servaga, tipul teravnenud,.
harunenud ,karvade ja üksikute lihtkarvadega, kõige alumised aga peaaegupaljad. Õieraod (2,l) 3-6 mm pikad, ,paljad. Tupp}ehed munajad, l,22 (2'B) mm pikad ja 0,7-l,2 mm laiad, valge või punaka Servaga' rnõni_
kord üļeni punased, hõreda1t karvased (peanriselt Įihtkarvad). Kroonlehed valged, sügavalt kahel,õhesed, (l,B) 2,3-3,4 mrr pirkad ja l,l-l,4
(2,2) mm ļaiad, väga lühikese pinnukesega. Tolmukad kroonlehtedest tunduvalt ļühemad. Tolmukapead 0,3-0,5 mm pikad, laiusest veidi lühemad.
Viljakobar hõre, kobara telg įookļev. Viljaraod (5,7) 10-37 mrn pikad"
püstise1t ka1du. Viljad 1ühemad kui vi1jaraod, kitsas-ovaalsed, 5-8 mm
pikad ja t,5-2,7 mm laiad, paljad. Seemned ovaalsed, pruunid, 0,50,6 mnr pikad ja 0,3-0,4 mm laiad; ühes viljapesas on neid 19-33.
Õitseb aprillist juuni lõpuni.
Sage kuivadel küngastel, iiivikuiļ, müüridel, kalijudel, talivilja- ja
kesapõldudel, teede ääres. A,pofüüt'
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa_osas' i(aukaasias, Ķesk_
Aasias. Väljaspooļ Nõukogude Liitu peaaegu i<ogu Euroopas, uIatudes
põhjas Kesk-Skandinaaviarįi ja Isļandini, Aasias Väike_Aasiast Himaala_
jani, Põhja-Aalrikas, Põhja_Ameerikas. Pärit Vahemeremaadest.
4. triibus Brassįceae DC. Syst. nat-.2:58l. l82l. _ Esinevad paaritud
transversaalsed ja enarnasti ka mediaalsed meenäärmed. Transversaalsed
näärmed asetsevad lühemate toļmukate aļusel nende sisemisel kūljel,
I
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uerna (lad. k.)

-

kevad-, kevadine.

240. joon. Harilik varakevadik (ErophiĮa uerna). Viljuv taim. orig

väga harva välimisel küljel. Mediaalsed näärmed on paariti asetsevate
pikemate toļmukate väliskūljel, pole transversaalsetega ühinenud. Vili
koosneb kahest lülist. Aļumine lüļi on hästi arenenud kuni peaaegu redut_
seerunud, seemnetega või ilma, enamasti pakatav. Uļemine lüli on mitmc_
süguse pikkusega, seemnetega või ilrrna, suletuks jääv või osadeks lagu_
nev. Mõni,kord on vili ebaselgelt kahelüliļine. Iduļehed enamasti ļaiad,
pikisuunas ren,nikujuliseltvol'tis ja tipul sageli pügaldunud. Iduleheke paikneb rennis. Harva on idulehed lamedad ja idujuureke paikneb idulehtede
servaļ. Mürosiinrakud asetsevad mesofiillis.

l. alamtriibus Brassįcįnae (Prantl) Hayek, Fl' Steierm. 1 :547.l909._
Tribus Sinapeae subtr. Brassįcįnae Prantl in Engl' et P.rantl, Pflanzen_
45ī

fam. 3 (2) : l75. lB9l. _ Peale transversaalsete meenāärmete esinevad
alati ka hästi arenenud mediaalsed näärmed. Tolmukaniidid ļihtsad. Ema_
kas istuv või güno,fooril. Vili - ebaselgeļt kahelüļiline pakatav ļ<õder;
harva jääb vili suļetuks' Ulemine lüli nokakujuline, see,mnetega või iļma,
pole ristsuunas lüļistunud. Iduļehed laiad, renjad, tipul pügaldunud või
törrrbid.

28' perekond liivsinep

_

DipĮotaxis
DC. Syst. nat. 2;628. ļ82l'

ļ

DC

Uhe- kuni mitmeaastased, enamasti sulglõhiste ļehtedega, paljad või
1įhtkarvadega kaetud taimed' Tupp1elred kaļdu kuni peaaegu püstised,
va1kja Servaga. Kroon1ehed enamaSti koļļased, harvemini valged, lilral<arva või violetsed. Lühemate tolnrukate siseküljel üks väike neerukujulirre
või püramiidjas meenääre. Mediaalsed .meenäärmed poolkerajad või kepi_
kujulised. Günofoor selge või vaevalt märgatav. Emakasuue Suur, kahc_
Sur.utud pakatav kõder. Vilja
hõlmaline. Vili
- selgmiselt veidi kokku
pool,med ühe pikirooga ja ebaselgete võrkroodudega.. Vilja nokk lühike,
ļiokku Surutud, seemneteta või l või 2 seemnega. Vilja vahesein tugev;
selle epidermirakud paksude laineļiste seintega. Seemned munajad, sileda
l<estaga, veidi kokku surutud, asetsevad kahereaļiselt'
Perekonda kuulub 23 ļiiki, mis enamasti on levinud Vahemeremaades
jzr Kesk_Euroopas' vähe,maļ mää,ral ka Põhja-Aafrlkas ja Indias. Nõukogrrde Liidus esineb neli ļiiki, neist Eestį NSV-s kaks ļiiki.

l.

Varred kogu ulatuses lehtedega. Vili karpofooril
l. Võõr-liivsinep -- Diplotascis tenuifoĮia (Jusl.) DC.
Varred vāheste lehtedega. Viļi ilma karpoioorita
2. Müür-liįvsinep _ DtpĮoĮaxīs rnuraLįs (L.) DC.

l. sektsioon Catocarpum DC. Syst. nat. 2 :629. l82l; emend.
o. E. Schuļz in Engl. Pflanzenr.4 (70): l5l. l9l9. _ Tupplehed püstiselt
ka1du, alusel peaaegu ühesugused' Tolrnukapead tör^nbid. Kõder pikal
karpofooril. Vilja nokk seemneteta.
* l. Võõr-liivsinep -- DipĮotaxis tenuifoĮta2 (Jusl.) DC. Syst. nat'
2:632. l82l et Prodr. |:222. ļB24; Fleisclr. Syst. Verz. ostsee-Prov. 88.
1830; Led. Fl. Ross. l:220. lB42; Wiecl. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. 3B0. 1852; Rupr. Fl. Ingr' 1 : 68. 1860; o. E. Schuļz in Engl'
Pflanzenr. 4 (70): 158. l9l9; Vassilcz. in Fl. URSS B : 457. 1939; Kot' in
oa. VPC'P 5:359. t953; Eleks. in Latv. Īļ. 2:3|7. 1955; i\lischk. in <D.ņ.
JleHnnrp. o6n. 2: l98. 1957; Jank. in Liet. 11. 3:548. l96l; Markgr. in
Hegi' Iīlustr. Fļ. Mitt._Eur. ed.2. a (l) :432. l958_l963. ._ Sisųmbrium
l
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Võõr-liivsinep (DipĮotaxis tenui|olĮa\: a * taime ülemine osa õitsemisaja
algul (orig'), Ö _ osa viljakobarast.
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242. joon. Võõr-liivsinepi (DipĮotaxĮs tenuifoĮia) ļeiukohad Eestis.

(Jusl.)
Jusl. in L. Ceni. pl. 1 : 18. 1755.
- Brassi,ca tenuif oĮia
Fr' Nov. fl. Suec. ed' 2. 209. lB28; Schmaļh. o,r. Cp. rr ĮoNH. Pocc. 1 : B0.
joon.)
lB95.
- Įnypa4xa ToHKoJII{cTHan. (24t. paljas, harvemini hajusalt kaetrrd
4. Vars 30-60 cm kõrge' enamasti
peenikeste karvadega, püstine, hatunev, lehisiunud, ilma juurmise lehe_

tenuif oĮium

kodarikuta. Lehed ebakorrapäraselt sulglõhised, tipmises osas sageli hõlmised, rootsuks ahenevad, kummalgi küljel 2-5 süstja terveservalise või
hõredalt hambulise hõlrnaga. Aļumised ja keskmised varrelehed 6_-l8 cm
pikad ja (2,7) 3,5-8 cm ļaiad. Ulemised ļehed l või 2 paari lineaaļsete
külgmiste hõlmadega ja pika lineaaļse tipmise hõlmaga; mõnikord iļma
külgmiste hõļmadeta. Õieraod paljad, pikemad kui äsja avanenud õied,
hiljem pikenevad veelgi, (l) |,5-2 (3,2) cm pikad. Tupplehed ļ<itsasellipti1ised kuni süstjad, 1aia valkja Servaga' iįpul väheste karvadega või
paljad, mediaalsed eemalehoiduvad' nende tipul kühmuke, transversaaļsed
peaaegu püsiised, 5-6,2 mm pikad ja 2-3 mm ļaiad. Kroonļehed kollased, vahel hiljem violetsed, laia äraspidimunaja, tipul ümardunud naas'
tuga ja lühikese pinnukesega, B-l2 mm pikad ja 4,5-7 mm 1aiad. Tolmukad kroonlehtedest palju ļühemad. Toļmuka,pead süstjad, 2,5-3 mm'
pikad, tömbid. Vil.jaraod (l,6) 2-4 (5,5) cm pikad, püstiselt kaldu, alu_
mised vilja pikkused, ülemised lühemad. Viljad püstised, l_l,5 (2) mnt
pikkusel kar'pofooril, koos umbes 2 mm pikkuse seemneteta viljanokaga
2,5-4 cm pikad ja ligikaudu 2 mm iaiad, paljad. Seemned 1,3 mm pikad
ja 0,8 mm 1aiad, kollakaspruun'id, arvukamad kui D. muraļįs'e\.
460

Õitseb juunist septembrini.
Tuļnukana raudteedel, sadamates

ja laop1atsidel. Esineb harva.
(242' joon.) Põhi1isel levikua1al kasvab kivistel nõ1vadeļ, põ1dudel, teede
ääres, el amute läheduses ja mererannas.
Esimesed andmed Eestis (TaĮlirrnas) võõr-1iivsinepi esinemise kohta
avaldas C. A. Heugel l859. a. Esimese säi1inud herbaareksemplari kogus
H. Hiir lB7B. a. Pärnu sadamast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa Įäänerajoonides ja Musta
mere ääres. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas peale
Põhja-Skandinaavia, Väike-Aasias, Süürias, Põhja-Aairikas, Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Lõuna-Prantsusmaal ļ<asutatakse saļatina. Seemned on väga terava nraitsega. Taimel on sl<orbuudivastaseid omadusi'
2. sektsioon DipĮotaxis.

Anocarpum DC. Syst. ilat. 2 : 630. l82l;
E. Schulz in Engl.- Pflanzenr. 4 (70): l7l. 1919.
- Tupplehed
püstiselt kaldu, alusel peaaegu ühesugused. Tolmukapead tömbid.
Kõder
Jäiesįi või peaaegu ilma karpofoorita. Vilja nol<k seemneteta.
emend. O.

*2.

Müįir-liivsinep
- DĮpĮotaxis muraįįs ' (L.) DC. Syst. nat. 2:
l:222.1824; Led. trl. Ross. t:220.1g42; wied. et web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.3Bl. l8b2; o. E. Schurz in Engl.
.Pfļanzenr. 4 (70) : l72. l9l9; Vass,ilcz. in Fl. URSS 8:458' l939; Kot. ln
'Q.ņ. VPCP 5:357' 1953; Eleks. in Latv. Ī|.2:3l?. 1955; Mischk. in o.rr.
.Jleunurp. o6n.2:198. 1957; Jank. in Liet. fl. B:b47. 196l; Markgr. in
,Hegi, I11usįr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.2. a (l) :430. 195B-l963'
SĮsgmīrium
- Handb.
'muraĮe L. Sp. Pl. 658. 1753.
Brassica muraļį,s (L.) Benth.
Brit.
Fl. l : 62. 1865; Schmalh. o.,r.- Cp. ,. Įox'. Pocc. 1 : B0. lB95. Įnvpa4xa
creuHar. (243. joon.)
o, o. Taim 25-53 cm kõrgune' Varsi 2-6, tõusvad, enamasti haru,nevad, alumises osas ja harude alusel hajusalt kaetud ļühikeste rõhtsate
või allapoole suunatud lihtkarvadega. Mõnikord on kogu taim peaaegu
paljas. Va'rred on lehistunud ainult haru,nemiskohal. Enamik lehti asetsāb
juurmise kodarikuna. Juu,rmised 1ehed ja varrelehed enam-vähem ühesugused, välja arvatud kõige üļemised, väiksemad lehed. Uldkujult on
leheo süstjad, ebakorrapäraselt ja hõreda1t hambuļised kuni sulgLõhised.
'sageli sulghõlmised, rootsuks a,h,enevad, 2,5-17,5 cm pikad ja l,23,2 cm 1aiad, paljad või roodude kohalt ja servalt hõredalt karvased,
kollakasrohelised pruunika varjundiga. KüĮgmised hõlmad kolmnurkselt
munajad kuni süstjad, peaaegu terveservalised, tipui enamasti teravne_
vad. llõned 1ehed, erriti kõige ülemised, vahel peaaegu terveservaļised.
Õisik hõre, õisįkutelje alumine osa ja alumiste õite raoā enamasti väheste
karvadega. Õieraod 2,2-15 mm pikad, keskmiselt nįisama pikad kui
.avanevad õied, hi1jem pikenevad. Õied 1õhnavad. Tupplehed elliptiĮised,
peaaegu püstised, 3,3-4,7 mm pikad ja !-|,7 ntm laiad, kitsa vaļkja
I muraĮįs (lad. k.) _ müür_, müürį_, müüriĮ kasvav
t634. lB21 et Prodr.
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244. joon. Müür-lįivsinepī (DipĮotaxis muraĮis) 1eiukohad Eestis

servaga' įįpu ļähedal enamaSti väheste karvadega, harvemini täiesti
paljad. Kroonļehed 4,5-8,2 mm pikad ja 2,B-5 nrm ļaiad, äraspidimunaja naastuga, mįs iühikeseks pinnukeseks alreneb, tiprrl tömbid, sidrunkoļlased, närbunuļt pruunikad või punakad. Tolmukad kroonlehtedest 1ühe_
mad, l,4-2,l mm pikkuste kitsas-ovaalsete tömpide to1mukapearlega.
Viljaraod püstiselt kaldu, (2'5) 5-20 (28) mm pikad. Kõdrad koos l,52,B mm pikkuse, tipu lähedal veidi' laienenud seemneteta viljanokaga
l'8-4 cm pikad ja l,3-2,3 mm laiad, paljad. Vilja pooļmed ļamedad,
selge pikirooga, tipuļ kergelt pügaldunud. Seemned 0,B-l,3 mm pikad
ja 0,6'-0,8 mm ļaiad, kollakaspruunid, asetsevad vilja tipuļ ja alusel
peaaegu üherealiselt; ühes viljapesas on neid l0_30.
Õitseb juulist soptembrini.
Suuremates raudteejaamades ja sadamates tavaline, ka põlevkivikar_
jäärides. Mujal raudteedel, tänavaäärtel, prahipaikadel ja müüridel esineb
harva. (244. joon.)
Esimesed usaldusvāärsed leiuandmed on l8B4. aastast H. Hiirelt, kes
kogus seda taime Tallinnast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa läänerajoonides ja Musta
mere ääres, Kaukaasias. Harva. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu
kogu Euroopas peale äärmisįe põhjarajoonide, Põhja-Aaf rikas, PõhįaAmeerikas. Mujal juhusliku tulnukana. Kesk-Euroopa päritoluga.

463.

29. perekond koerasinep - Erucastrum ' (DC') C. Presl
C. Presl, Fl. Sic. l:92. |826. _ Brassįca secĮ. Erucastrun DC. Syst. nat. 2:598. ļ82l

Uhe- kuni mitmeaastased, lõhiste Įehtedega, lihtkarvadega taimed'
Tupplehed kaļdu kuni peaaegu püStised, mediaalsed väikese kühmukesega, transversaalsed alusel veidi kotjad. Kroonlehed kitsad, kollased,

harva vaĮged. Transversaalsed meenää,rmed lühemate tolmukate siseküljel
poolkuujad või hõļmised. Mediaalsed näärmed poolkerajad või piklikud.
Emakas väga lühikese günofooriga. Emakakael ļühike. Emakasuue peajas, harva hõlmine. Vili
pakatav kõder, tugeva pikiroo tõttu ristlõikes
kokku surutud. Vilja vahesein õrn; selĮe
veidi
selgmiselt
neljakandiline,
epider.mirakud on ebakorrapäraseļt hulknurksed, ristsuunas välja veninud.
Vilja nokk seemneteta, vahel I või 2 Seemnega. Viljapesas aSetsevad
seemned üher,eaļiseļt, mõni'kord ebaselgelt kaherealiselt.
Perekonda kuuiub 16 liiki, mis on ļevinud peamiselt Kesk- ja LõunaEuroopa,s ning Põhja_Aafril<as. Nõukogude Liidus esįneb kaks iiiki, neist
Eesti NSV-s ü,ks liik.

* l. Gallia

Erucastruftį gaĮįįcum'z (willd.) o. E. Schulz
54. Beibl. ll9:56. l9l6 et in Engl. Pflanzenr. 4

koerasinep

in Engl. Bot. Jahrb.

l9l9; Eļeks. in Latv. Ī1.2:3L4. 1955; Mischk. in o.lr. Ileuuxrp.
2:
l98.
o6.rr.
Į957; Golic. in Not. Syst. ex Herb. Inst. Bot. Acad. Sci.
URSS 18:91. 1957; Jank. in Liet. 11.3:560. l96l; Markgr. in Hegi, Iliustr.
Fl' Mitt.-Eur. ed. 2.4 (1):a80. 1958-1963' - E' PoĮļįcltį'į Schimp. et
.Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. 3:946. lB29; Led. Fļ. Ross. |:2|9. tB42;
Wied. et Web. Beschr. plran. Gew. Esįh-, Liv_ u. Curl. 3B0. lB52; Rupr.
Fl. Ingr. 1 : 68. 1860. - Brassica erucastrunt L. Sp. Pl. 667. 1753, p. p.;
DC. Syst. nat.2:600' l82t et Prodr. 1:216. |B24' - B' Polįįcltįį (Schimp.
et Spenn.) Shutt. in Jardine, Selby et Johnston, Magaz. Zooļ. Bot.2 : 53l.
Sisųmbrium gaĮĮĻ
lB3B; Schmallr. @.rr. Cp. u Īoxg. Pocc. ļ : 79. lB95.
ĶanycrHur tallcKufr,
cum W111d. Enum. pl' tIort. Berol. 2:678' 1809.
(70) : l0a.

-

poraĪIKa la"ĮIrcĪ{a'I. (2a5. joon.)
o. Taim 14-61 cm kõrge, lihtsa või haruneva \'arrega' kaetud lr'rhikeste lidus lihtkarvadega. Juurmised iehed ja alumised varreiehed rootsulised,3-16 cm pikad ja 1,l-5 (7) cm laiad, ļaba alumises osas sulg_
lõhised või isegi sulgjagused, tipu poole enamasti sulghõļmised, 3-B paari
hõlrnadega. Mõnikord ļehed ainuļt hõlmised. Lehe aļus,e poole rnuuiuvad
hõlmad järjest väiksemaks; nad on ebakorrapäraselt hõredalt ja sügavalt
tömbihambalised kuni peaaegu terveservalised, tömbitipu1ised, hajusalt
(roodude kohal tihedarrralt) karvased. Keskmised ja ülemised varrelehed
įühikese rootsuga, istuvad, |,2-!5 (20) cm pikad ja 0,4-4,5 (8,3) cm
laiad, ku,mmaĮgi kü1jel keskmiselt 5-9 hõlmaga, sulglõhised, alusel
sulgjagused' Hõ]mad ebakorrapäraselt sügavalt tömbihambaļised kuni
hõlmised, tipul tömbid. Tipmine hõlm külgmistest veidi Suur'em, ebakorra_

ļ

Perekonnanimļ Eruca

võõrkapsas,

2 gaĮĮicum (lad. k.) ._ gallia.
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inep\ (Erucastrunl gaLĮtcutrr) 1eiukolrad Eestis_

oisikutelg
päraselt hõlmine. Karvasus samasugun'e kui alurtistel lehtedel'
Õieraod paljad,
vähemalt oma alumise poole ulatuses hajusalt karvane.
3,l-8,5 mm pikad,,
mõnikord ainult koige älumised väheste karvadega,
Tuppjagunenud
kandeļeļrtedega'
õisiku aĮumise poole" uļatuses suigjalt
laiad''
(1'6)
mm
ja
1--l'3
3-.5 mm 'pi;kad
lehed peaaegu püstised, s'üstjad,
"valkja
äraspidinahkja Servaga. Kroonlehed
tipul väheste karvadega ja
sujuvalt pinnuke-seks ahenevad,
ümļrdunud,
tipul
m-unajad kuni mõlajad",
valkjaskol1ased' rohekate roo1aiad,
mm
(4,5) 6-9 mm pikad ia l',5-2,7
191ņņņĻa'pead l,41ühemad.
natuke
äuaĮgr. To1muįad kįonlehtedest
Viljakobar pikk ja
pügaidunud.
l,9 Äm pikad, kitsad. Emakasuue veidi
nagu viljad'
samuti
hõre. Viljaraod 4'4-!4,m,m pikad, asetsevad kaldu,
2,3-4,3 cm"
Koa.ua įoos 2,5-3,8 mm pikkuse seemneteta viljanoi<aga
veidi'
pikad ja l,2-2 mm laiad, eįamasti kergelt kõverdunud, seemnetest
ja õrn_ade võrkroodudega,
kühmuiised. Vilja pooĮmed eenduva pikirooga
l--l'5 mm pikad ja
munajad,
tipul pügaldunud, įälesti paljad. Seemned
0,B_i rĮm laiad, trelepruunid, ebįselgelt võrkjas-aukļikud' ühes vilļa_
pesas on neid 13-26; asetsevad üherealiseļt'
Õitseb juunist augustini.
Tulnukana raudtĮedel; raudteejaa,tnades, sadamates, tänavaäärteļ,lubjapraūipaikadel, põlevkivikarjäärides. Eelistab kruusast või liivast
joon.)
(246.
,lķr.į pinnasĮ, seetõttu on sagedam Põhja_Eestis.
Esimesed leiuandmed Eestist on J' W. L. Luceļt 1823. aastast Saare.
A1ļes l927maalt, kuid hiljem on seļļesse teatesse suhiutud kaļrtlevalt'
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aaSįaSt alates võib G. Viļbergi leiu järgi konstateerida koerasinepi esinemist Taļļinnas,
Üldlevik. Nõukogude Liidus Baļti vabariikides, Leningradi oblastis,
Moļdaavia NSV-s ja Kesk-Vene kõrgustiku kriidialadel. Väljaspool Nõukogude Liitu peamiselt Kesk- ja atlantilises Euroopas, Lõuna_Euroo,pas
ltarvemini, Sliandinaaviamaades, Põhja_Ameerikas. Leviku raskuspunkt
asub Ķesk-Euroopa mägedes.

30. perekond võõrkapsas
Mill' Gard. Dicį. i\br.

_
ed.

Eruca ļ Mill
4. 1754.

Ühe- või mitmeaastased, enamasti sulglõhiste lelrtedega, 1ilitkarvadega
įaimed. Tupplehed püstised, peaaegu ühelaiused, mediaalsete tipul küh_
muke, transversaalsed alusel veidi ļ<otjad. Kroonlehed naastust pikema
pinnukesega, kollased, tumedate roodudega, harva violetsed. Meenäärmed
väikesed. Lühemate io1mukate siseküljel üks poolkuujas meenääre.
Mediaalsed näärmed poolkerajad või piklikud. Emakas istuv' Emakasuue
väike, kahehõlmaļine. Viļi
kõder seemneteta rrokaga. Vilja
- lai pakatav
poolmed tugevad, selge pikirooga,
tipul ümardunud. Vilja vaheseina epi_
d'ermirakud hulknurksed, paksude 1aineļiste seintega. Seemned veidi
lamendunud, asetsevad enamasti kaherealiselt.
, Vahemeremaades levinud perekond, miļles käsitusest olenevalt liikide
arv on kõikuv, kuid mitte üle kürnne. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eesti
NSV-s, esineb üks 1iik.

x l. Põld_võõrkapsas
satįua2 Mill. Gard. Dict. ed. 8. l768;
- etEruca
DC. Syst' nat.2:637. l82ļ
Prodr. l:223. lB24; Led. Fl. Ross. l:22l.
lB42; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 4 (70):lBl. t9l9; Sinsk. in Fl.
URSS 8:469. 1939; Kot' in Q.ņ. VPCP 5:375. 1953; Mansf. Kulturpfl.
Reih. 2 : 95. l959; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. a (\ : a76'
l958-l963.
E. uesįcarį'a ssp. saliua (Mill.) Thelļ. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. 4 -(l) :20l. l9l3-l9l8.
Brassįca eruca L. Sp. Pl. 667. 1753;
Schmalh. o",r' Cp. u Ioxg. Pocc. -l : 79. lB95
3pyNa noceBHarĮ' HHĀay

nocesHoü. (247. joon')
e. Kuni 40 cm kõrge. Vars harunev, tömpjaļt kandiline, rõhtsate või
allapoole suunatud karvadega kaetud kuni täiesti paljas. Lehed veidi
nahkjad, hajusalt karvased, harvemini paljad, kanneljad, (l) 2-5 paari
süstjate sopilishambul iste kuni terveservaļiste kül ghõlmadega ja .uuiema,
pikli,ku võ.i äraspidimunaja iipmise'hõlmaga. Mõnikord osa ļehti terved.
Alumised 1ehed rootsuļised, üļemised peaaegu istuvad. Õitsemisaja lõpu
poole pikeneb õisik tunduvalt. Õieraod tupest umbes poole 1ühemad, pärast
õiįsenrist pikenevad' Tupplehed süstjad, 9-l2 mm pikad ja kuni 2 mm
laiad, kitsa valkja servaga' Kroonlehed tupest umbes poole pikemad, äraspidimunaja või kiiļja, tipul ümardunud või tõmpja naastuga ja naasiust
ļ

Taime nimi Pliniusel, Cnlumellaļ jl. antiillautoritel.
._ ļ<asvatatav, ktilvaĮav.

2 satįaa (lad. ft.)
36'
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247, joon. Põld-võõrkapsas (Eraca satĮua\: a _ talm
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24B. joon. Põld-võõrkapsa (Eruca saliua) leiukohad Eesįis.

pikema pinnukesega, kollakad, violetsete roodudega. Tolmukad kroonle}rtedest tunduvalt ļühemad. Viljaraod peaaegu püstised, jämedad. Kõd_
rad l,5-3 cm pikad ja 3-5 mm laiad' paljad või karvased. Vilja nokh

5-l0

pikad

mm pikk, kokku surutud, mõõkjas. Secmned helepruunid,
peaaegu siļedad.

ja 1,3_2,3 mm laiad,

l,5-3

mm

Väga harva esinev tulnuktaini. Esimest korda leidis seda taime
Kuusl< t957. a. Valgast tellisevabriku ļähedaļt raudteeharult. Teist
korda 1eiti l965. a. Viljandi ļähedalį Kõpu maantee äärest. (248. joon.)
Põhiļiseļ ļevikualaļ unrbrohuna põldudel, põlIu- ja teeäärtel, prahipaikadel,
liivasįel nõlvadel. Mõnel pool kultuuris ja sealt metsistuv.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunara joonides,
Kaukaasias, Siberis (harva), Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu
peaaegu kogu Euroopas (põhja pool harva), Põhja-Aaf rikas, Etioopias,
Ees-Aasias, lndias, Hiinas, Põhja-Ameerikas. Mujal juhusliku tulnukana.
Pärit Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Väike_Aasias, Afganistanis, Etioopias, Indias
ja Kesk-Aasias kasvatatakse õļi saamiseks, mida seemned sisaldavad 30_
357o. oli on hea kvaliteediga; seda võib kasutada toiduks, meditsiinis,
kosmeetįkas jne. Peale poolkuivava õļi saadakse seemnetest veel eeter_
likku õļi ja sinepipulbrit. Kaukaasias kasu,tatakse noori võsusid ja lehti
salatina või supilisandina. Põldudel umbrohuna, eriti Kesk-Aasias.

V.
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31. perekond kapsasrohi
L. Sp. Pl,

-

Brassical L'

666. 17õ3.

Uhe- või kaheaastased, mõnikord mitmeaastased või poolpõõsasjad taimecl ļõhestunud võį tervete lehtedega, paljad või 1ihtkarvadega, peeni_
kese mittesõödava või lihaka söödava juurega. Tupplehed eemalehoiduvad
või püs.tised, kitsa valkja Servaga, transversaaļsed mediaaĮsetest laiemad
ja veidi kotjad. Kroonlehed kol1ased, harva valged, äraspidir-nunaja naas_
tuga, mis aegamööda pinnukeseks aheneb. Transversaaļsed meenäärmed
lühemate tolmukate siselrüljel neerjad, väįkesed. MediaaĮsed näärrnerl
piklikud või niitjad, Suured. Emakas istuv või günoĪooril. Emakasuuc
enamasti ematkakaelast 1aiem, peajas, madaļh1t ka'lrehõimaiine. Kõder
peaaegu neljakandi{ine, seigmiselt, harva külgmiselt kergeĮt kokku surutud, pakatav. Viija nokk ,koonu5jas, seomnetega või seemneteta. Vilja pool_
med selge pikirooga ja ebaseĮgete võrkroodudega. Vilja vahesein õhuke,
kuicl tugev; selle epidermirakud paksude ebakorrapäraselt lainjate sein_
tega. Seemned kerajad, enam võį vähem selgelt võrkjas-auklikud, asetse_
vad ühereaļiselt. Idulehed pikkusest 1aiemad, ti,pud enamasti sügavalt
püga1dunud.

Perekonnas eristatakse iigikaudu 50 lįiki, mille leviku raskuspunkt
asub Vahemeremaades; ülisikuid liįke leidub ka teistes Euroopa osades ja
Aasias. Paljusid 1iike tuntakse 1aiaļdaselt levinud kuĮtuurtaimedena. Nõu_
kogude Liidus esineb 9 1iiki, neist Eesti NSV-s 7 liiki. Seni peamiseit koļ_
ļektsioonides kasvatatavatest ļiiļ<idest vääiib märkimist hiina kapsas B. chįnensįs Jusl., mis ,on ,meie vabariigi tingimustes pers'poktiivne köögi_
vili. Lehti võib tarvitada saļatina, suppides, hautatult ja hapendatult.
Sisaldab 80'mg9õ askorbiinhapet' Ęegulaarne kasutamįne võimaldab ära
hoiela ja ravida aįeroskleroosi ja südamehaigusi.

LIlKIDE MÄÄRAMISE TABEL

I. Köögivilja- ja söödataimed
. . . .
Teistsugusedtairned

2.

. .

2
4

Söögiks või söödaks kasuta,takse ainult taime maapeaļseįd osi. Varre_
lehed pole südaja aĮusega. Tupplehed ,püstised.
Brassįca oįeracea L.
4. Ķapsas

-

3.

Söögiks või söödaks kasutatakse eeskätt taime maa_alust osa - Įiha_
3
kat juurt. Varrelehed südaja alusega. Tupp1ehed kaldu
ja
õįtesl
Õieraod
al'umised varrelehed rohirohelised.
Kodarikulehed
pikemad. Õied keskmisel't ligi l cm pikad
5. Naeris Brassica rapa L.

-

Kõik ļehed sinakasroheiised. Puhkenud õite raod õitega ühepikkused'
oied üļe l cm pikad
6. Kaalikas - Brassįca napus L'

t
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Ķapsa niml Ciceroļ, Plinįusel jt. antiikautoritel-

4'

I(õdrad pūslised, koos viljaraagudega vastu vart hoiduvad
Brassįca nigra (L.) Bess.
7. Must kapsasrohi, must sinep

-

5
Viljad ja viljaraod varrest eemaiehoiduvad
5. Viljad karpof ooriga, seemnetest kõrgekühmulised
l. Süstlehine kapsasrolri - Brassįca eĮongata Īlhrh.
6
Viijad karpofoorita, pole seemnetest kührnuļised
6. Varreiehed rootsuga või rootsutaoliseļt ahenwad
2. Sarepta kapsasrohi, sarepta sinep - Brassica iuncea (L.) Czern.
VarreĮeiled istuvad, ümbritsevad vart süda'ja aiusega
Brassica campestris L.
3. Põld-kapsasrohi, naerishein

-

*

1. sektsioon Brassįca. - Brassįcotųpus Dumort. F1. Belg. l22. |827.
Kõrler l,5-10 cm pikk. Viljanokk kooniline, l või 2 Seemnega või seenr-

neteta-

Brassįca elongata l Elrrl-r. Beitr. Naturk.
Süstlehine kapsasrohi
7: 159. 1792; DC. Sys'i. nat. 2:604. 1821 et Prodr. t :217. 1824; Schmalh.
Qn. Cp. ri K)xs. Pocc. 1:80. 1895; O. E. Schulz in Engl. P'f'lanzenr. 4
ŲŲ :52. 1919; Sinsļt. in ļrl. URSS B : 464. 1939; Jank. in Liet. ,fļ. 3 : 55ļ,
l96l; ĀĄarkgr'. in l{egi, Ilļr"rstr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2' a (l ) : 437 . 1958-- l963. _ĖrtLcastrum arnloracįoįdes
B- armoracįoides Czer'n' Kogcn. p'acr. 7.l859.
(Czern.) Cruchet in Buļļ. Soc. Vand. Sci. Nat. 333. l902; I(ot. in on.
yPCP 5: ?72. 1953' E. elongatum (Ėhrh.) Reichenb. Fl. Germ. 694.

* 1.

l830-lB32; Led. Fl.- Ross. t :2l9. 1842.
(249. joon.)

Ķanycra

xpeHoBļl.ņHa'I.

Ģ),4.Vars riļ<kaļikult harunev, paĮjas, kuni 1m kõrgune. Juurmised
tehed, nris õitse,misajaks kuivavad, ja alumised varreļehed on rohirohelised, rootsu1įsed, l<i'tsalt äraspidimunaljad, sulgjate väljalõigetega või terveei, kuni 20 cm pikad ja B cm 1aiad, ļühikeste iidus ļ<arvadega, nrõnilkord
paijad. I(eskmįsed ja ülemised varrelehed tunduvaļt väiksemad, enamasti
,siniroheļisecl, pa1jad, terved, süstj ad, a1usel a,henevad, enamasti hambu-lised'
mõnikord terveservaļised' I(õik lehed veidi lihakad' Kõige üļenrised
1ehed kõrglehtede taoĮised. Õisikud aĮgul tihedad, poolkerajad, hiljem muu_
įuvad hõredaks. Õieraod 5-B mrrr pikad, pa1jad. Tupplehed kitsas-elliptilised, 3-5 mm pikad ja l,5-2 mm ļaiad, kuid sissepöördunud servade
tõttu näivad kitsamad, ko1'1akasrolreļised, peaaegu pūstised, vä,Lreste karvadega, mediaalsete tipuJ kühmuke. Kroonļehed heļekollased, tupest umbes
poole pikemad, äraspidimunaja, ti,pul iimardunud, umbes.2,5-3 mm laiuse
naastuga ja unrbes niisaņta pika pinnukesega' Toļmukad kroonlehtedest
lühemad; tolnrul<apead kitsas-ovaalsed, ligikaudu 2 mm pikad. Emakasuue
umbes emakakaela ļaiune. Viljara,od 5-12 mm pikad, peenikes'ed, kaļdu.
Viljad l-3 mm pikkusel karpofooril, 1-2 (3) cm pikad ja 1,5-2 mm
1 elotlgata (tad. k.)

-

pikenenud, l,älja veninud
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249. jocx. Sįistļehine kapsasro.hi (Brassica eĮongata):
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250. joon, Süstįehise kapsasrohu (Brassica eĮongata) ļeiukohad Eestis.

laiad. Vilja nokk 1-3 mrn pikk, seemneteta, peenike. Vilja poolmed õhukęsed, seemnetest kõrgekührnulised, tugeva1t eenduva pikirooga, tipul
tõmbid. See'mned l-l,5 mm ļäbimõ,õdus, pruunid, peaaegu siledad; viljapesas on neid 5-B. Idulehtede tipp kergelt pügaidunud.
Õitseb juunist sügiseni.
'Tulnukana raudteedel ja laoplatsidel. Kaunis 1rarva. (25O. joon.) Põhilisel ļevikua1aļ kasvab stepis, p-oldrd.i, teede ääres, rauäįeedäl, prahipai_
kadel.

Esimesed andmed esinemisest Eestis on l94B, aastast Paļdiskist, kust

seda raudteelt kogus G. Viļbaste.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunarajoonides,
Kaukaasias, Lääne-Siberi ļõunaosas, Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogucle
Liitu Į(esk- ja atlantilises Euroopas, Skandinaavianraades (harva), Bal_
kani poolsaarel, Ees-Aasias. Pärit Euroopa steppidest.
Majanduslik tähtsus. Kuivust taluv umbrohi. Seemned sisaļdav ad 27340lo õli, mis sobib kasutamiseks toiduõlina. Meetaimena teisejärgulineTeisendid:

juurmised
var. eĮongata
ja aļu,mised varreļehed sulglõhised;
- (Czern.) lehed
vaĪ. armoracįoides
Schmaļh. on. Īo._3an. Pocc. 49. 1886, b.
armoracįoįdes (B. armoracįoides Czern. Korrcn. pacr. 7. lB59)
lehed

terved, ebakorrapäraselt hambuļise Seryaga.
Enamikul juhtudel ei ole võirnaliJ< olnud teisendit,määrata alumiste leļr_
tede puudumise tõttu.
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Brassįca juncea' (L.)
* 2. Sarepta kapsasrohi, sarepta sinep
France 6:609. 1859;
Bot.
Soc.
czern. Koscn. pacr. B. lB59; Coss. in Bull.
Rupr. Fl. Ingr. l :96. 1860; Schmalh. @'r' Cp. lt IoxH. Pocc. 1 :77. 189õ;
o. E. Sohulz in Engl. Pf,ļanzenr. 4 (70): 55. l9l9; Sinsk. in Fl. URSS 8:
465. 1939; Kot. in o"lr. VPCP i.:366. 1953; Eleks. in Latv. fl. 2:3ļ2. 1955;
Mischk. in Qr. Jleuuurp. o6J^. 2:201. 1957; Mansf. Kultur'pfl. Beih. 2:
90. 1959; Jank. in Liet. fl. 3:551. 1961; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.SĮnapĮs juncea L. Sp. Pl. 668. 1753;
Eur.ed' 2.4 (|) :439. 1958-1963.
DC. Syst. nal. 2:612. t82ļ et Prodr. l :218. |824. _ Rarnplrcsperrnum
Į'oputilļa capeĪĮTcKa'Į'
aoĮgense Andtz' ex Rupr' FĮ' Ingr' t :97' l860'

-

(251. joon.)

o.

Taim 40-65 cm kõrgune, sinaka kirmega. Vars har,unev, paljas või
aļumises osas väga hõredaļt ļ<arvane. A1umised ja l<esitmised varreļehed
rootsuįised, kanneljad, kumma1gi küljel l või 2 väįkese hõlmaga, aļumįsed sageli veel ühe Suurema küĘmise hõlmaga ja vāga Suure munaja tipmise hõlnraga. Lehed 6-l0 crr pikad ja l,8-3,6 cm ļaiad, paljad, va,lrel
alu,mised iehed, eriti aļumiselt pinnalt, irajusalt karvased või ain'ul't rootsuoSaS väheste karvadega. Leheserv ebakorra,päraseļt suurehambaline.
Ulemised lehed tervecl, süstjad, alusel rootsutaoliseks ahenevad, enamasti
terveservalised,3-6,2 cnr pikad ja 0,6-l,3 cm laiad. Õieraod tupest pikemad, 5,5-ll mm pikad, paljad. Tupplehed süstjad, sissepöõrdunud Servade tõttu peaaegu ļineaalsed, püstiselt ka1d'u, koļļakasrohelised, 4,55,B m,m pikad ja |,2-2 mm laiad, mediaaļsed transversaaisetest kitsamad,
nende tipui lrühmuļ<e. Kroonlehed 6,8-l0,7 mm pikad ja 3,6-6,2 mm
laiad, kolļased, įimaraļt äraspidimunaja naastuga, tipul töm'pjalt ümardunud, üsna järsult peenikeseks, naastust ļüļremaks pinnukeseks ahenenud.
Toļnrukad kroonlehtedest 1ühemad. To1muka,pead kįtsas-ovaalsed, l,9'2,4 mm pikad. E.makasuue emakakaela ļaiune. Viljakobar pikk. Viljaraod
7-|4 (l7) mm pikad, püstiselt kaldu' peenikesed. Kõdrad 3-a (5) om

ja 2-3 mm laiad, 4-7

(10) mm pikkuse naaskelja seemneteta
nokaga, kü1gedelt veidi kokku surutud, seemnetes,t kergelt kührnuļised.
Vilja poolmed ühe tugeva pikirooga ja võrkjalt harunevate külgroodudega.
Vilja vahesein seemnejä1gedega. Seemned l,3-l,9 mm 1äbįmõõdus.
Seemne kest punakaSpruun' võrkjalt kortsuline.
Õitseb juuĮist septembrini.
Tulnulra,na raudt,eed,el, 1aop1atsidel, prahipaįkadeļ. Esineb lrarva.
(252. joon.) Ķasvatata'kse kollektsioonides' Põhiliseļ 1evįkuaļal l<asvata_
takse kuļtuurtaimena ja esineb ka u,mbrohuna põldudeļ, teeäärtel, rzrudleedel, laoplatsidel, prahipaikadel, stepis.
Esmakord,seit ļeidis Eestis Sarepta kapsasrohtu l920. aastal Tallinnas
Kadriorus mereäärselt prahiplatsilt Th. Nenjukov.
Üļdlevik. Peaaegu kogu Euroopas ja Aasias, välja arvatud põhijara'
joonid. Põhja-Aafrikas, Põhja-Ameerikas. Pärineb Džungaariast ja Tur-

pikad

kestanist.

l
järgi).
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25l. joon. Sarepta kapsasrohi (Brassīca juncea): a
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252. 1oon. Sarepta kapsasrohu (Brassica iuncea) leiukohad Eestis.

K. J. Frandsen (l943) peab Sarepta kapsasrohtu B. campestrįS'e

ja

B. napus'e hübriidiks, J. G. Vaughan jt. (l963) aga hübriidįks, mil1e üheks
B. nįgra, miļleļ haploidne kromosoomide arv on B, ja tei_
liįk,
milļel haploidne kromosoomide arv on l0 (B. campestris,
seks nringi
B. rapa, B. chįnensįs jt.).
Majanduslik tähtsus. Õ1i, eeterļiku õli ja sinepipulbri saarniseks kasvatatakse Nõukogude Liidu Euroopa-osa iõunarajoonides, Põhja_Kaukaasias,
Lääne-Sibcri ļõunaosas, Kesk-Aasias, Ees-Aasias, Indias, Pakistanis, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis ja Egiptuses. Seemned sisaldavad 23,2-47010
kõrgekvaliteedilist õ1i ja 0,5-1l,7 olo eeterlikku õli. Eeterlik sinepiõli on
väga mürgine, seda kasutatakse piirit'uslahusena haīge kehaosa vereringe
parandamiseks. Peale selļe saadakse seemnetest sinepipulbrit lauasinepi
ja sinepiplaastri va1mistamiseks. Meetaim. Sobib ka haljasväetiscks ja
piimaliarjalc söödaks. Eriti meeleldi söövad ted.a sead. Kuivuseļe vastu'
pidav. Aļžeerias kasvatatakse oaasides köögiviljana. Kaukaasias įarvitatakse lehti salatina. Sisaldab D- ja C-vitamiini. Levinud ka umbrohuna.
vanem.aks on

Brassįca campestris I L. Sp. Pl.
Põld-kapsasrohi, naerishein
666. 1753; Fischer, Naturgesch. Livl. 266. l77B; Rupr. Fl. Ingr. l:94.
1860; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 4 (70) :45. 1919, p. p.; Sinsk. in
Fl. URSS B:462. 1939; Kot. in <Dn. yPCP 5:361. 1953, p. p.; Mischk. in
B. rapa
O.n. Jlenrurp. o6.rr. 2:200. 1957; Jank. in Liet. fl. 3:555. 1961.
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-

canlpestris (ļad. k.)

-

põld-, põllu-, põllul kasvav

C

a

Į)

253. joon. Põld-kapsasrohi, naerisheįn (BrassĮca campestris\: a _ taime alumine osa,
l - taime ülemine osa' c - viljakobar. orig.

var. campeslrls (L.) Peterm. Fl. Lips.49l. lB3B, õõ. campesirls; Sclr,malhB. rapu ssp. cantpesto.rr. Cp. lĮ Įoxg. Pocc. l:78 lB95, a. Caįnpesįl'js.
Isļ.
ed. 3. l53. l958.
Fļ.
tsrit.
rfs (L.) Claph. in Claph., Tut. et Warb.
B" rapa var. sįįuestris Ī. carnpestris (L') Thell. in Hegi, Illr-rstr. Fl. Mitt._
Eur. 4 (l) :259. 1913-1918; Mansf. Kulturpfl. Beih. 2:BB. 1959; Markgr..
in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt..Eur. ed. 2.4 (l):456. 1958-1963. - B. rapa
Led. F,l. Ross. 1 :216. |B42,,p.p.- Kanycran'oJl'eBafl'cyperrilrĮa. (253. joon.)
o. Peenikese juurega, 20-75 cm kõrgune taim. Vars püstine, haru*
nev' enamasti paljas või ainuļt a1usel väheste 1ihtkarvadega. A1umised
lehed kanneljad või ebatkorra,pär,aselt hambulised, ro'helised, enarnasti üksikute kar.vadega, aĮusel kõrvakestega, 3,7-13,5 cm pikad ja l,2-6,5 crn
ļaiad. Keskmised ja ü1emised varrele'hed süstjad või kitsasrrrunajad, a'luse"
poole iaienevad, sügavalt südaja alusega, mis ümbrįtseb vart, terveservalised, enamasti paljad, sinaka kirmega, 1,4-6 (ll) cm pikad ja 0,3-2
(3) cm laiad. Õieraod (a) 6-15 (20) mm pikad, paljad, asetsevad kaldu.
Tupplehed eemalelroiduvad, s'üsijad, (3) 4-5 mrrr pikad ja (l) l,3-2 mrn,
ļaiad. Kroonlehed äraspidimunaja kuni ürnara, tipul ümardunud naastuga ja lühikese laia kiilukujulise pinnukesega, (4) 7-B (9,5) mm pikad
ja (2'7) 3,5-5 mm ļaiad, koļļased. Lühemad tolnrukad aļuseļ paindunud,.
pikematest toļmukatest palju lühemad. To1mukapead l<įtsas'orraa1sed,
(l,5) I,7-2 (2,6) mm pikad. Viljakobar hõre, pikk. Viljaraod eernaļehoiduvad, 0,B-2 (2,7) cm pikad. Kõdrad püstiselt kaldu, 3,5-6 (7) cm pikad.
ja 3,2-3,7 mm ļaiad, kü'lgmiselt veidi kokku surutud. Vilja nokk naas*
keljas,0,9-l,B (2) cm pikk, seemneteta või ühe seemnega. Vilja poolmed
selge pikirooga ja vähem selgete külgrood'udega, paljad, väljast,poolt pea_
aegu siledad, seest'poolt selgete seemnejälgedega. Seetnned ebakorrapära_
selt kerajad, mustjad punaka varjundiga, võrkjalt ļ<ortsulised, I,4-I,7 mm,
läbimõõdus; vil,ja'pesas on neid B-14.
oi.tseb juunist sügiseni.
Umbrohuna põldudel, aedades, muruplatsidel, ka teede ääres ja pralripaikadel. Lõuna-Eestis täiesti tavaline, Pöhja- ja Lääne-Ęestis esineb
paiguti. Apofüüt.
Üldlevik. Kogu E'uroo,pas, parasvöötmes Aasias, Ameerikas, Põhja-,
Aaf rikas.
Liigi päritolu kohta on mitmesuguseid arvamusi. Ühed peavad teda
pärineva,ks Vahemerernaad,est, teised Sise-Aasiast, kolmandad väidavad
spontaanset esinemist Al'pides. Mõned teadlased käsitavad B. canlpest*
ris't B. rapa metsiku Vormina, mõned teised B. rapa metsistunud vormina.
Majanduslik tähtsus. Põllu- ja aiaumbrohi. Üks taim annab 1000_
20000 seemet. l!ürgine. Kui ļehmad p,õld-ka,psasrohtu söövad, onrandavad
piirn ja piimatooied terava maitse. Seemned sisaldavad 30-3596 poolkuivavat õli.

Brassįca oĮeracea'L.Sp.Pļ' 667. 1753; DC. SystKapsas
2:583.
nat.
ļ82l et Prodr. 1 :2l3. 1824; Luce' Prodr. fl. osil. 229' |823;
ļ ol,eracea (lad. k') köögiviljana kastrtatal'
-

A4.
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c

b

a
254' joon. Õisikrrte skeemid: a - kapsas (BrassĮca oĮeracea}, ģ
naeris (Brassica rapa).
(Brassica napus), c

_

kaa,Įikas' Īaps

-

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 379. 1852; Schmaįlr.
O"r. Cp. u IOxH. Pocc. I : 76. 1895;O. E. Schulz in Engl. P,flanzenr. a (70)
27.1919; Sinsk. in Fl. URSS 8:460. 1939; Kot. in O,r. yPCP 5:363. 1953;
Eļeks. in Laiv. Ī1.2:307.1955; Mischk. in on. Jleunurp. o6n.2: l99. 1957;
Jank. in Liet. f l. 3 :552. l96l; Helm in Mans,f. Kulturpfl. Beih. 2: 78t959; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :a39. 1958l963.
Ķanycra olopoĀHafl. (254. joon', a.)
taim paljas, sinaka kirmega. Kõrge, harunev, vilja kandev
Kogu
o'
vars areneb teisel aastal, esimeseļ aasta1 aga kasvatab taim lo,psaka
vegetatiivse võsu. Lehed ļihakad, esimese aasta taimel 1igistikku, teise
aasta taimel hajusalt. Aļumised ļehed suured, rootsulised, kanneljad, üle_
_mised
terved, laiaļ alusel istuvad, kuid ei oļe aļuseļ südajad nagu naerii
ja kaalika1. Õisik pikeneb tugovasti juba õitsemisajaļ. Õied suured, keslt_
miseļt 2 cm pikad. Tupplehed tāiesti püstised. Kroonļehed kollased, tupp_
lehtedest poole pikemad, kaalika kroonlehtedest pikemad ja kitsamad.
Lühemad toļmukad on pikematest ainult veidi lühemad; tolmukaniidid
täiesti püstised. Emakas qn lūhikese günofooriga' Viljaraod eemalehoidu_
vad. Kõdrad nooreļt pūstised, vaļminult kaldu või isegi allapoole paindu_
nud, umbes l0 cm pikad; vilja poolmed eenduva pikiroo tõttu peaaegu
neljakandilised, lrülgedelt vaevalt mārgatavalt ko,kku surutud. Vilja nokk
suhteliselt ļühike (umbes 5 mrn), enamasti seemneteta. Seemnecį suured,
umbes 2-3 mm ļābimoõdus; kummaski viljapesas on neid 8-16. Seemne
ftest tumepruun, halļika varjundiga, nõrgalt võrkjaskortsuline. ldulehed
väga laiad, sügavalt pügaldunud.
:

479.

Õitseb teise aasta juunis ja juulis.
Laialdaselt levinud kultuurtaim mitmete teisendite ja an,ukate sortidega. Mõnikord ka põldudel, kus eelrnisel aastaļ kasvatati kapsast, ja
prahipa ikadel.

Üldlevik. Kasvatatakse kogu Nõukogude Liidus, välja arvatud PõhjaSiber ja'Kesk-Aasia kõrbealad, l<a kogu Euroopas, AtneeriI<as, vähemal
määral Aasias, Aafrikas ja Austraalias.
spontaanselt kasvab vahemeremaades ja atlantilise Euroopa pehme
kliimaga rannikuil, ulatudes põhjas Šotimaani ja Helgolandini.
Majanduslik tähtsus. Uks tähisamaid köögivilja- ja söödataimi. Juba
VaļlaaJa kreeklased ja roomlased tundsid kapsast kui väärtusliĻku köögi_
vilja mitmete sortidena. Ķapsas sisaldab A_, D_, K-, Bt_, Bz- ja C_vitamiinį.
Teise aasta taime tähtsus seisneb seem,nete andmises.
Eesti NSV-s ļ<asvatatakse järgrnisi kapsa teisendeid.
Peakap sa s var. capitata L.Sp.Pl.667. 1753. Suured siledad,
enam_vähem ümarad 1ehed moodustavad tiheda keraja-pea. Leidub igas
nrajandis ja peaaegu igas aias, kus köögivilja kasvatatakse. Tavaļine on
valge peakapsas, harvemini esineb punast peakapsast.
Kähar peakapsas (savoia l<apsas) - var. sabauda L. Sp. Pl.
667. |753.
- Peakapsa Sarnane. Lehed kähardunud, moodustavad koredama pca. Köögiviljaaiandites kohati.
L il1 ka p S a S
L. Sp. Pi. 667. |753'
- var. botrgtis
- Leheļ<aenaldes
arenevad lihakaks muutunud
õisikud. Sage kõögiviljaaiandites,
eriti 1inna.
lähedastes.

Rooskapsas (brüsseli kapsas) - var. gemmifcra DC. Syst. nat.
2:5B5. l82l, õ. gemmifera.
kõrge. Varrelehtede kaenias arenevad
- Varskohati.
väikesed pead. Köögiviljaaiandites
NuikapSas (koolrabi)
gonggĮodes L. Sp. Pl. 667. 1753.
- vaf.
_ Vars naerikujuiiselt jämenenud.
Köögiviljaaiandites kohaii.
Sööda- e. lehtkapSaS
tsįrįdįs L.Sp.Pl.667. 1753 (B.
- var.
acephaĮa DC. Syst' nat.2:5B3. l82l,
p. p.).
ja tugev, tihe.
- Vars kõrge
dasti lehistunud. Lehed suured, siledad, ei moodusta
pead. Kasvatatakse
haljassöödaks ja siloks

A5. Naeris - Brassįca rapd, L'Sp.Pļ.666' 1753; DC. Syst. nat.
2:590. l82l et Prodr.
l:2|4. 1824; Luce, Prodr. fl. Osiļ.230. lB23; Led.
Fl. Ross. l:216. 1842, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. curl. 378. lB52; Sinsk. in Fl. URSS 8 :463. 1939; Ereks. in Latv.
fl. 2:310. 1955; Mischk. in on. JleHuurp. o6n. 2:200. lgsT; Jank. in Liet.
fl' 3:555.'196l. _ B. rapa \. escuįenta (Schimp. et Sįenn.) nāg.nh.
Taschenb. Fļ. Jena l55. 1850; Schmalh' Q.n. Cp.
Pācc. l : zz. tggs.
_ B. rapa YaĪ. rapa, Mansf. Kulturp fl. Beih.n loxg.
89. 1959; Markgr. in
- ed. 2. 4 (l) 457. 19582: 1963.
Hegi, Illustr. trl. Mitt.-Eur.
:,
- B. rapa ssp.
I rapa (lad. k.)
kreekakeolsest sõnast rhaphĮs
nõel (jārsult pęeneneva
:

juuretipu jārgi).
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{apa- Claph. in

Claph., Tr"rt. et Warb. Fl. Brit. isl. ed.3. 153. 1958; Rothm.
Exkursionsfļ. I(rit. Ergänzungsb. 156. l963.
- B' rapa ssp. rapif era Metzg'
B.
catnpestrls var. rapa (L.\ Fr.
Syst- Beschr. kult. Kohļ. 52. l833.
.Summa veget. Scand. l : 29. l846; o. E. Schuļz in Engl' Pflanzenr. 4
G0}:a9' l9l9; Kot. in Õ.,Ī. yPCP 5:36l. 1953. _- Napus rapa B' esculentą
:Schimp. et Spenn. in Spenn. Fļ' Frib.3:94l. lB29.
Pena. (254. joon', c.)
juurega
Liļraka
söödava
taim.
Esimesel
aastaļ
areneb ju'urniine
o.
ja
juur,
Įehekodaril<
1ihai<as
teiseļ aasta1 kõrgekasvuiine tugevasti harunev ļehistunud, r,ilja kandov vars. Selleļ on kodarikulehed ja alumised
varrelehed rootsulised, sulglõhisecl, rohiroheiised, liļrtkarvadega. Leļleserv
ha,mbuļine. I(eskmised ja ülemised varre,ļelied istuvad, 'terved, sageli ka
terveservalisecl, sinaka kirmega, pal'jad, sügavalt siidaja alusega, mis
;ü,mtlriįseb vart. Õisi1< a1gul tihe. I(obaras asetsevad avanenud õied õie_
pungadest Į<õrgemal. Õieraod õitest pikemacl, paljad. Tupp1ehed 4-b
(6) mm pikad, kitsas-elli,ptilised, asetsevad õitsemisaja l'õpul rõhtsalt.
Kroonleļred 6,5-10 mm pil<ad, koļlas,ed, ümara naas'tu ja naasiust ļühema
taia pinnukesega. Lühemad t'olmukad pi,kematest palju lühemad, alusel
paindunud. Viljad püstiselt l<aldu, 4-6,5 ciir pil<ad ja kuni 3 mm laiad,
]külgedelt kokil<u surutud, asetsevad kaldu lroiduvateļ viljaraagudei. Vilja
:poolmed tugevate r,õrkroodudega, veidi kįihmuļised, seespoo1 seemnejälgedega. Vilja noilk naaskeljalt ahenev, suhteliseļt pikk, moodustab vilja
pikkusest 1ln-Įlr. Seemned kerajad, heledamad ja veidi väiksemad kuį
kaalįkal, 1,3-2 mffļ 1äbimõõdus, punal<aspruunid, peaaegtr siledad'
įdulehed väga Įaiad, pügalclunud tipu tõttu äraspidisüdajad.
Õitseb ieise aasta juunis ja juulis.

Liigi tüüpiiine esinriaja on n a er is _ var. rapa (B' rapa ssp. rapiĮera Metzg. Syst. Beschr. i<ult' KohĮ. 52. lB33). -_ Juur jäme, söödav.
Kaheaastane. Eesti NSV-s rkasvatatakse peamiseļt söödataimena, välre-

Io

ąrral määral köögiviljana. Levinud kuļtuurtaim. Mõnikord kuļtuurist metsistunult põ11uservadel, teeäärtel, murup1atsidel, pratri,paikade1.
Üldlevik. I(asvatatal<se l<ogu Nõukogude Liidus (Kaug-Idas lrarva).

Vāljaspool Nõukogude Liitu kogu Euroorpas, Aasias, Põhja-AaĪrikas,
trõhja_Ameeril<as, mõnel pool Lõuna-.Ąmeerikas

ja Uus_Meremaaļ'

Peale 1iigi tüürpilise esindaja kasvatatakse Eesti NSV-s, peamiseĮt
ürollektsioonides, ļ<a õ1inaerist
var' oleiferaDC' Syst' riat. 2:59l.

l82l, C. oĮeifera fB. rapa var' sįluestris
Ī. praecox (DC.} Mansf. et

f.

autumnalįs (DC.) Marrsf. Kulturpfl. Beih. 2:88. 1959].
- Juur peenike,
ņrole söõdav. Uheaastane või talvituv üheaastane. Rapsiga võrreldes seni
väIrern perspcl<tiivne'

į}ldlevik. Nõukogude Liidus kasvatatakse mõneļ pool Taga-Kaukaasias ja Kesļ<-Aasias. Peamised l<asvatusaļad asuvad Väike_Aasias, Iraa-

mis, Afganistanis, Pakistanis, Põhja-Indias ja Lääne-lliinas.
B. rapa pärineb iidsetest Vahemeremaadest'
Majanduslik tähtsus. Naeris on väärtuslik söödajuurvili, köögiviljana
:3į EeSįi NSV

f

loora

48į

aga Väiksema tälrtsusega. Sorte eristatakse peamiselt. juure kuju ja selle'
sisu värvuse järgi. Sisaldab A-, D-, Br_ ja C-vita,miini. oiinaeri scemnetest
toodetakse õ1i. oļinaerist kasvatatakse rapsiga võrreļdes vähem. Leedņ
NSV-s sisaldab õ1inaeris (talivorm) 43,3-47,27o õļi. Hea meetaim.

A6. Kaalikas, raps _ Brassįca napus, L.Sp.Pl.666. 1753; Fischer,.
Naturgesch. Livl. ed. 2. 2 : 561. 1791; Led. Fl. Ross. | :217. 1842;.
į\lied. et Web. Beschr. phan. Gew. Estlt-, Liv- Ll. Curl. 379. lB52;
Rupr. FĮ. Ingr. 1 :95. 1860; Schmaih. o;l. Cp. a ĪoxH. Pocc. ļ :78.
ļB95; Sinsk. in Fl. URSS 8 : 46l. 1939; Eleks' in Latv' fļ. 2 : 30B"
1955; Misclrk. in <D,r. JIeHIlurp. o6n. 2:200. |957; Jan'k. in Liet. fļ. 3:554"
B. napu,s ssp. rapif era Metzg. Syst. Beschr. kult. Kohl. 46. lB33;.
1961.
in
o"l.
VPCP 5 : 363. lg53; Rothm. Exkursi.onsĪļ. Krit. Ergänzungs'o"
Kot.
156. l963.
B. escuĮenta DC. Syst. nat. 2:592' l82l et Prodr.
- B. napus
l:2l4' lB24.
B. napus var' napobrassica (L') Reichenb, įn Mössler,.
FĮandb. ed. 3. 2 (2) : 1220. 1834, c. napobrassica; o. E. Schulz in Engl"
Pflanzenr. 4 (70) : 44. l9l9; Mansf. Kulturpfl. Beih. 2 : 87. 1959; Marl<gr.
B" aĮeracea
in Hegi, llļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. a (l):463. 1958-l963.
x. napobrassįca !-. Sp. Pl. 667. |753.
- B. ftapus \Īar. napus - Mansf.
Kulturpfl. Beih' 2: 85. l959; Markgr' in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt._Er-rr. ed. 2_
a (l) :462. 1958-1963. - B. napus A' oĮeifera DC. Syst. nat. 2:592l82l et Prodr. l:214. 1824.
Eprcxaa, panc. (254. joon., b.).
o, o. I(aalikas on ļihaka- söödava juurega köõgiviljataim, mĪs esi_
mesel aastal kasvatab juurmise lehekodariku ja lihaka juure, teisel aastal kõrge harĮĮneva, vilja kandva varre. Ęaps on üheaastane. Kõik Īehed'
sinaka kirmega. Juurmised 1ehed ja alumised varreļeĮred rootsulised, kanneljalt sulglõhised, suhteliselt suure tipmise hõlmaga, noorena hõredalt
karvased. Keskmised ja ü1erirised varrelehed istuvad, terved, hambulise'
või täiesti terve servaga, südaja alusega, mis vart pooleldi ümbritseb,.
paljad. oisik pikoneb õitseņnisaja lõpu poole. Puhkenud õite raod umbes.
õiĮe pikkused, pa1jad' Õied suuremad kui B. rapa'l. Tupplehed püstiselt
kaldu, mitte kunagi rõhtsalt, kitsas-elĮiptilised, umbes 5-7 mm pikaJ.
Kroonlehed tupplehtedest peaaegu poole pi,kemad, kollased, äraspidimuna_
ja naastu ja naastust veidi ļühema pinnukesega. Lühemad toļmukad alu_
scļ ainuļt veidi paindunud' peaaegu püstised, pikematest t'unduva1t ļühe_
mad. Viljaraod eemalehoiduvad, l-3 cm pikad. Kõdrad 4,5-l l crrų
pikad ja umbes 3-4 mm 1aiad, külgmiselt kokku surutud, püstiselt kaldu.
Vilja nokk (0,B) l-2 cm pikk, seemneteta või ühe Seemnega. Vilja pool_
med selge pikirooga. Seemned kujult kerajad, l,5-2,4 mm läbimõõdus".
mustjaspruunid, ebaselgelt võrkjalt kortsulised. ldulehed väga laiad,.
pügaldunud tipu tõttu äraspidisüdajad.
Raps õitseb juunist sügiseni, kaalįl<as teise aasta juunis.
I napus (lad' k.) märgib

(lad. k.)
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sarnasus,t samasse perekonda kuuluva |iigiga rapus, rape
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255. joon. Kaalikas (Brassica napus yar. nnņbrassica)i a _ varre alumine osa lehtedega, Ö _ õitseva taįme ülemlne osaį c
osa viljakobarast. orig.

-

31.

Teisenditest kasvatataļ<se meie vabariigis kahte järgmist.

Raps ehk õlikaalikas -var. napus (B.napusA.oĮeiferaDC'
Syst. nat.2:592. lB2l).
Juur peenike, pole söödav. Uheaastane või tal_
vituv ülreaastane. Eesti -NSV-s ļ<asvatatakse talirapsi (f. bįennįs Metzg.
Syst. Besclrr. kult. Kohl. 40. lB33) ja suvirapsi (Ī. annua Metzg. Syst.
Beschr. kuļt. Kohl. 45. l833) söödakultuurina. Kohati.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kasvatatakse peamiselt Ukrainas ja Valgevenes. Suurimad rapsi külvipindalad asuvad Indi'as, Pakistanis, I{iinas
Jaapanis, Ķanadas, Argentiinas, Prantsusmaal ja Rumeenias. Lääne.Euroopa riikides on rapsi kasvatamine viimaseļ ajal tunduvalt 1aienenud.
Kaalikas _ var. napobrassica (L.) Reichenb. in llössler, Handb.
ed. 3. 2 (2): 1220. 1834, c. napobrassica (B. napus B. escuįenta DC. Syst.
nat.2:592. l92l; B. napus ssp. rapifera Metzg. Syst. Beschr. kult. Kohl.
46. lB33) (255. joon.).
ja juurekael jäme, söödav. Kaheaastane.
- Juur
Eesti NSV-s kasvatata'kse
köögivilja_ ja söödataimena. Levinud kultuurtaim. Mõnikord metsistub, kasvades siis kesal, põl}uservadel, muruplats!_
del, prahipaikadel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kasvatatakse kaalikat peamiselt Euroopa'osas, ka l(aukaasias, harva Siberis. Väljaspool Nõukogude Liitu Euroopas, Põhja-Ameerikas, Uus-Meremaal. Kõrge hinnangu on saanud söödakaalikas 'Ku'usiku' ehk nn. hübriidkaalikas. See on areĮatud Eesti NSV_s
hübriidsesį algnraterjalist, mis arvatavasti pärineb kaalika ja söödanaeri
ristlusest; see hübriid on omakorda ristatud söödakapsaga (Vahenõmm,
1962).

Liigi esinemisest spontaansel ,kujul ei ,ole usaldusvāärseid andmeid

ja

selle algkodumaa pole kindlalt teada. B. napus'e kodumaaks on peetud
Läänemere rannikut ja Kesk-Venemaad või Armeeniat ja Siberit, sagedamini aga Vahemeremaid. Tõoriäoļiselt B' oleracea ja B. carupestris'e
va.heline hübriid.

Majanduslik tähtsus. Kaalikas on levinud köögivilja- ja söõdataim.
Sorte eristatakse juure kuju ja selle sisu värvuse järgi. Kaalikas sisaldab
Bz- ja C-vitamiini. Seemned sisaldavad 0,22olo eeterļikku õli ja võivad
asendada sinepit. Kirjanduses on andrneid, et kaalikas on õitsemisajal ja
pärast seda veistele mürgine. Raps ehk õļįkaaļikas on väärtusļik õlikultuur, ,perspektiivne ka NSV Liidu Balti vabariikides. Talirapsi seemnete
õlisisaldus Eestis on 4a'8-4|,70lo, Leedus 45-5l,9%. Raps sisaldan
0,B7o eeterlikku õli. Peale õli saadakse rapsist väärtuslikku jõusööta õli_
kookide näol. Hea haljassööda- ja silokultuur. Eriti meelsasti söövad rapsi
sead. Hea meetaim.

2. sektsioon MeĮanosinapis (DC.) Boiss. ' Fl. or. I :390. 1867.
Sinapis sect. MeĮanosinapis DC. Syst. nat.2:608. l82ļ _ Kõder ļühike,

l-2,5
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cm pikk. Vilja nokk lühike, peenike, seemneteta.
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_ noor taįm'
256. joon. Must kapsasrohi, rnust sinep (Brassjca nĮgra): o - juur, ä
e * viļi'
viljakobar,
ja
d.
_
noorte
viljadega,
c
taime ülemine osa ļehtede, õite
(a,b,cjad-orig.)

Ķ7' l!Īust liapsasrolri, tlti"lst sinep Brassica nigra| (L.) Bess. Enum.
- Fl. 4.:7l3. ls33; Led.
pl. l04. ļ822; }{och in Röhling, Deutschl'
Fl. Ross.
t:217. lB42; 'wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 879.
lB52; Rupr. Irl. trngr. t ; g7. 1860; Schmalh. O.r. Cp. ri IOxH. pocc. l:77.
lB95; o' E. Schuļz in Engl' Pflanzenr. 4 (70):75' lglg; Sinsļ<. in Fl.
ĮrRSS 8:466. i939; Kot. in tD.ņ. yPCP 5:365. 1953; Eleks. in Latv. fl.
2:3l3. I955; Misc,h,ļr. in @,r.,Īegtttlrp. o6.rr.2:20L 1957; Jank. in Lieį.
fl. 3:556. 196l; ftiansf. Kulturpfļ. Beih. 2:93. l959; Marl<gr. in Hegi,
Illustr. Fl. Į{itt.-Eur. ed.2' Ą (l) :464. l95B_l963.
n[gra
_oc.I-. šp.
- Sinapis
Pl. 668. l753; Fischer, Naturgesch. Livl. ed. 2.2:56ļ'
l791;
sv.t.
nat.2:608. l82ļ et Prodr. i :218. 1824.
lop,ĮĮįųa Īļepuarl. (256. joon.)
- püstised, peenikesed,
o. Vars kuni l nr kõrge, harunev. Harud
nendį

kaenlas antcltsüaantäpp' Vars paljas või aļumises oSaS üksikute harjasjate
karvadega. I(õik lehed rootsulisecl. Alumised ja kesknrised varreleheā ą,s9 cm pi'kad ja 2,7-5,B cm ļaiad, ro1rir'ohelised, alipoo1 sulglõlrisecl, ülalpool sulghõlmised' kokku ļ<uni viie paari hõlmadega, hajuĮalt karvased
(eriti alumised). Leheserv tihedalt hambuline, vahūdumisi suuremate ja
väikse,mate lrammastega. Ūlernised ļehed 3,7-5,7 cn pilkad ja 0,5-2,2 c-m
laiad, süstjad või kiįsasmuirajad, paljad, sinirolteli.į,],
terved,
"nį,rrsti
hõredaļt hanibulised, nrõniļ<old sügavalt saagjashambulised
või terveservalised. Õieraod eemaļehoiduvad, 2-3,5 mm pikad, paljad. Tupplehed
süstjad. sissepöördunud servade tõttu Iineaa1sed, pallad, 3,4--4,ī mm
pikad, a,7-l,2 mm laiad, ļ<ollaļ<asrohelised, eemaleholduįad, transversaalsed mediaalsetest veidi laieinad. Kroonrehed kollased, 4,3-6,s mm pikad
ja 2,2-2,B mm laiad, ümarcluirud kuni veicįi pügaldunud är.aspidimunaja
naastuga, mis järsult naastu pikkuseks pinnukĮseks aheneb. Tolmukād
kroonļelrtedest iühemad. Tolrnuļ<apearl l<itsas-ovaalsed, 7,5-!,7 mm pil<acl.
viljaliobar pikk. viljaraod 8,4-s,2 mm pikad, koos viljadega vastu vart
surutud. I(õdrad l,3-2 cm pikad ja l,l-l,3 mm laiacl, küīgnriselt veidi
kokku surutud, eenduva pii<iroo tõttu neljakandilised. Vilja noki< peenike,
2-2,8 mnr pikl<, vahesein secmnejälgeclega. Seenrnecļ pĮnr.g, kerajad,
|-1,2 (Į,5) mm 1äbimõõdus; iihes viljapesas on neid 2__5. Seerirne įest
punal<aspruun, võrkjalt kortsuliire, valgete sooinustega. Idulehed
sügava
p ügal dunrise tõttu kahehõlmal i:;ed.
Õitseb juunist sügiseni.
Väga lrarva esinev tulrrukas põllupeenarrlel, teeääriei, pralripaikadel.
(257. joon.) Möödunud sajandist on aitdmeid aedades kasvatāmise ja
seaļf inetsistumise koi-rta.
Üldlevik. Nõrrkogude Liidus peamiselt Euroopa_osa 1äāne-, l<esli_ ja
-lõunarajoonides,
ka Taga_Ķaukaasia l,õunaosas. Väljaspool Nõukoguāe
Liitu peaaegu kogu Euroopas, ļjes-Aasia lääne,osas, VrĻ"Ä"re idararrnĪl<ul,
Niiluse kesk- ja alamjooksul, Põhja-Arrreerikas. Mujai juhusliku tulnukana. Spontaanselt esineb Vahemeremaades.
Majandusiik tähtsus. Kultiveerital<se Euroopa Vahemerenraades
Ja
atiantiĮises Euroopas sinepipulbri ja eeterliku õļi saarriseks. Mustast ka pI nigra (lad. k.) must.

-
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leiukoha<1 Eestis'
257. joon. Musta kapsasfohu, musta sinepi (BrassĮca ntgra\

:sasrohust saadakse pafim lauasinep. seemneid kasutatakse mitrtesugusel
viisil ravimina reumäatiļiste haiguste ja neuralgia vasĮu, ka sinepiplaastri
valmistamiseks. Seemned sisaldįvad 33,B0/o õļi. Noort taime võib tarvitada salati või spinati asemeļ. Mõnel pooļ kasvataįakse kuivaļ aastaajal
Mõnikord esineb umbro'huna'
"kiiresti vaļmiva söödataimena. Hea meetaim.

32. perekond sinep - SinaPis 1 L
L. Sp. Pl. 668. 1753.
Enamasti üheaastased, ļõhiste 1elitedega, 1ihtļ<arvadega taimed' Tupp1lehed valkja Servaga' aSetSevad rõhtsaļį; transversaaļsed mediaa1setest
laienracl. Kroon1eheā kollasecļ, naastust iühema kitsa pinnukesega. Lühe_
'matest toļmukatest seespool asub įīks neerjaS või täisnurkne meenääre'
Mediaaļserl näärmed on poolkerajad. Emakas istuv. Emakasuue suur,
kaheh.õļnraline. Vili * ruljas pakaiav kõder pika Seemnetega või seemneteta nokaga. vilja poolmed 3-5 pikirooga. vilja vahesein hulknurkseįe paksuseinaĮiste epidermira,kkudega. Seemned kerajad, asetsevad ühc_
realiļelt. Seemne kest peaaegu Siļe. Idulehed 1aiaĮt püga1dunud, sel1e
tõttu äraspidineerja kujuga.
Perekonda kuulub ī.ii.." liiki, mis on levinud peamiselt Vahemere_
maades. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eesti NSV-s esineb kaļ<s liiki.

r

Kreekakeelsest sõnast sinapi

-

sinep (sinepit andva tai'rne tähistamiseks)
487

1. Vilja nokk koonusjas, varisei,, kuni vilja poolniete pikl<une" Ü'ļernįsed lehed įerved

l.

Põldsinep

-

SĮnapis aruensīs L-

V lļ j a noKK moOĮ(J aS. vilja poo1metega tugevasti ühinenud ja
ena_
masti nendest pil<em. Kõik lehed sulglõhised
2. Valge sĪnep __ Sinapis aĮba L"

l.

2:61ļ' 182l. I(õdrad asetViija nokk kooniline, püstiselt asetsevate seemnetega,
mõni-

seļ<tsioon Ceratosinapjs DC. Syst. nat.

sevacį kaldu.

ļ<ord seemneteta.

Põldsinep _ Sinapis aruensįs, L.Sp.Pļ.668. l753; F'isclrer, Natur*
gesch. Livl. 265. l77B; DC. syst. nat. 2:6rs. i82t et prodr. I :2t9. lB24;.
Led. Fl. Ross. I :218. lB42; 'wied. et web. Beschr. phan. Gew. Estrh-, Livu' Curl. 3B4. i852; Rupr. Fl. Ingr. x : 98. l860; o. E. Schuļz in Engl"
Pflanzenr. 4 (70): 119. l9t9; sinsk. in Fr. URSS B:467. 1939; I(ot. ln,
Qn. yPcP 5 : 367. l953; Eļel<s. in Lalv' fļ. 2 :315. t955; Mischk.
in Õn. .Ilealiurp. o6n.2:2a1. fi57; Jank. in Liet. fl. 3:557. 1961; Markgr.
in FĪegi, Illustr. Fļ. Mitt.-ELrr. ed. 2. a (l) :468. 1958*ļ963.
orįen- etS. Frodrtņļįs Jus!. in L. Cent. pl. 1 : 19. 1755; DC' Syst. nat.2:616' 1821
1 :2Į9. |B24.
sinapistrum Boiss. Voy. Bot. Espagne 2 : 39.
- ļJrassįca
lB39-lB45; Schmalh.
Q.rr. Cp. H Įo>ķH. Pocc. t:7B' l895.
-- lopuuųa,
ĮĪoleBafl. (25B. joon.)
o. Vars (5) 10_70 cm kõrge, püstine, lrarunev, naaskeljate rõhtsate või allapoole suunatud karvadega enam v'õi väļrem tihedajį kaetud.
Varreharude kaenlas sageli violetne täpp. Alumised lehed rootsuks ahenevad, kanneljalt sulghõlmised või ebalro,rrapäraselt sopi1ised, ebaühtļaseit hambulised, üldkujult äraspidinrunajad, tihedamaļt įarvased l<ui ülemised (eliti alumiselt pinnait roodude kohali). Alumised ja keskmised
tehed (l) s-15 (27) cm pikad ja (0,3) 7,5-T (12) cm iaiad. u,lemised,
varreļehed aļusel ahenevad, terved, munajad või piklikmunajacl, enamasti
ebal<orrapäraselt teravahambaliseci, (0,5) l,5-_6
įo,z; .* p1tra
1o,z1
0,6-3 (4,3) cm ļaiad, rrrõnikord peaaegu pa1jad. Kõige ülemiserl1,varre*
lelred sageli kõrglehtede taolised. Õisirkud õiĮsemisajaļ tilreciad, poolkera_
jad, pärast õitsenrist pikenevad tugwasti ja muutuvacį hõredaks. Õie,l.
]õhnavad. Õieraod püstise1t kaļtlu, 2,5-6 mm pikad, peenikesed, karvasedr'õi paļjad. Tupplehecl süstjad, kuid sisserrrlļunud serįade tõttrr ļineaaļse_
įena näivad, paljad või karvased, tipul ļ<ülrmiikesega, mis nrediaalsetel
on tugevamini arenenud, (3) 4_7 mm pikad ja t-ī,l mm iaiad. I{roonļehecį väävelkoļļased, kuivanult sageli peaaegu valged, (6) 9-l4,5 mm
pikad ja (2,8) 4-6,3 mm 1aiacl, ära.spidimūnaja naastuga ja iühema,
peenikese pinnul<esega, tipul tömbicl või tömpjait ümardunud, mõnikord,
pügaldunud. Toļmukad ļ<r'oonlehtedest 1ühemad. Toļmukaniidid aluse
suu-_
nas veidi laienevad. To1muka1pead ļ<itsas-ovaalsecl, 2-3 mnt pikad. l3ma^

l.

ļ
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aruensįs (lad. k.)

-

põld_, põ1,lu-, põllu1 l<asvav

!;

Ļ

c

d

b
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ffi,
25B. joolr. Põldsinep (SĮnapis aruensis): a _- noor tainl, Õ
osa
- iainre įilemine
ļehtede, õitc ja noortc l iļj.adega, c
õis, r/
osa
l.rijal<obar.ast' e
seeme.
(a, b -ja d
orig.)

-

Viljaraod enamasti püstiselt kaldu' jälne_
nenud, 3_.7 nm pikad. Kõdrad püstiselt kaļdu kuni peaaegu rõhtsad,
pikad ja
mõnikord isegi veiāi a11apooĮe hoiduvad, koos nokaga 2-4,5 cm
poĮlmed kolme tugeva pikirooga ja enamasti kaldu
2-3,5 mm laīad. Vilja
"roä,lud.gr,
külgedelt kergelt korkku Sulrutud, noorelt
kuigevate õrnenrate
ebaseeirnetest külrmuļised. Vaļminud viljade seirr puitub, pole enam n1i
pikk,
cm
tasane ega tugevaļt eenduvate roodudega. Vilja nokk l-l,5
püstikoonusjaĮ tugevate rooducle tõttu roideline, a1usel enamas'ti l või 2
seļt asetseva Seemnega, varisev. Viljad karvased kuni täiesti paljad'
Seemned l,2-l,6 mm läbinrõõdus, punakaspruunid; ühes viljapesas on
i<asuue marla;lalt kahelrõlrnaļine.

neid 3-7.
oitseb maist sügiseni.
TavaĮine umbroūi põldudel, aedades, inuruplatside1, prahi'paikadeļ, teeäärįe1' ļ<ultuuristamatį aļadel. Eelistab lubjarikast pinnast' kuid kasvab
ka lubjavaeseļ mullaļ. Põhja_ ja Lääne-Eestis väga sage ja esineb massi_
liselt. Lõuna_Eestis esineb kaunis sageli, kuid mitte ohtralt. Apofüüi.
Üldlevik. Nõukogude Liicius kogu Euioopa-osas, I(aukaasias, Lääne_
Siberi kesrk_ ja lõunārajoo,nides, Ida-Siberi ļõunaosas, Kaug-Idas ja Kesk
Aasias. Väljāspoo,1 Nõikogucle Liitu kogu Euroo'pas, Ees_Aasias, EdeļaAasia poh1apoõtsetes rajoānides, Põ)rja- ja Lõuna-Aafrikas, Põhja- ja
Lõuna-Āmeerikas, AustrāaĮias, Uus-Meremaai. Põļdsinerpi kodumaaks on
Vahemeremaad.
Majanduslik tähtsus. Tüütu umbrohi aedades ja põldudel, eriti suvivi1ja" ja kartu1ipõ1dude1. Põ1clsinep 1okkab ebasoodsate kliimatingimus_
teģa sivele järgneval aastaļ. Uks põidsinepi eksemplar võib viljas kasja
uū.. anda 1000-3500 seemet. Seerrnete idanemine on ebaühtlane
juurtel
aeglane, sõ1tudes sügavusest mul1as. Hea meetaim. Põidsinepi
kättesaaraskesti
on eriline võime o*^trd, rnuilast teistele taimedeļe
davaid toitatneid, mis põlclsinepi kõdune,miseļ vabanevad lihtsamate ühenhaljasväetiseks. Mõnedel andmetel on
ditena. Seega on poldsin"p
'ābiu
ta enne õitšemist hea sööāataim. Siloks ei sobi, sest eį anna soovitavat
käärimist. Teistel andmetel aga põ1clsinepit söödataimena eriti ei hinnata, sest ta põhjustavat piimal ja võil terava maitse. Hobustele mürgine,
võib nei1e isegi surmava1i mõjurla. Noori lehti süüakse Kaukaasias saļatina, keedetulį võib tarvitada nagu spinatit. KirjanduSeS on andmeid, et
keskaja1,o,levat põ1dsinepit kasvatatud köõgiviljatai'rnena, mis hiljem
urnbrāhuks üle iäinud. Seemned sisaldavad kuni 309b õli, mis on sobiv
toidu- ja valgustusõļiks. Secmnete ebaülrt'lase vaļmimise tõttu ei vääri
põ1dsinĮp õ1iūimena põlija pool erilist täheĮeparru, aga ka ļ'õuna poo1 on
įemrst įarenraid õ1italmi- Eįterlikku õļi sisaldavad seemned 0,lB%. Seemnetest įoib vaļmistada kooke loomasöödaks ja sinepipuibrit, mis Sarnaneb sarepta kapsasrohust saadava sinepi'pulbriga'
Vormid:

Ī. aruensįs

paljas;
490

(o.

Įeiocarpa Neiļr.

Fl' Nied'-oesterr.

735. ls59)

-

viļi

orįentaįįs (.Iusl.) Koch et Ziz, Cat' pl. 12. ļBl4, b. orįerttaĮįs (S' orienJtts|. in L' Cent. pl. l : l9. l755) _ r,ili tihedalt ļtarvane.
įlõlenrad vormid esinevad enam-vä,he,m võrdse sagecusega. Peale selļe
esineb veeļ valtepealse karvastusega eksemplare. Pikļ<ade peenikeste viljadega teisendi
var. Schļeuhrįana (Reichenb.) FIagenb' esinemise ļ<ohta
- 1inapõlluĮ
Sangaste lähedaį
on ainuļt kirjalikud andmecl Th. Nenjurkwilt
Ī.

įalįs

1927. aastast.

2. sektsioon Sinapis.
DC. Syst. nat. 2:620. 1B2l.
- Leucosįnapis
I(õdrad rõhtsalt. Vilja nokl<
kckku surutud, irrõõl<jas. I(ui selles esineb
seemneid, asetsevad nad rippuvalt.
sinep _- Sinapis aļbal L. Sp. P1. 668. t753; DC. Syst.
l82l et Pr'odr. I :220. lB24; Luce, prodr. fl. osil. 282. lg2};
Led. Fl. Ross. l:2|B. l842; \Ąlied. et Web. Bes,chr. phan. Gew. Esth_,
I-iv- u. Cu-rļ. 384. 1852; Rupr. F1. lngr. 1 : 99. 1860; o. E. Schulz in Engl.
Pfļanzenr. 4 (70): l29. l9tg; Sinslr. in Fļ. URSS 8:468. l939; I(ot. ln
o,r. VPCP 5:369. 1953; Eleks. in Laiv. fļ. 2:3Į5. t955; Mischk. irr o.rr.

ķ2" Valge

nat. 2: 620.

Jlenunrp. o6n.2: 2a2' |957; Jank. irr Liet. fļ. 3:55B. t96t.
o/bo ssp.
- S.Iļlustr.
aĮba
Mansf. I(ulturpil. Beilr. 2:94. ļ959; Markgr. irr FIegi,
trl.
Mitt.-ļjur.
ed. 2. a Ų) :a7a. l95B-i963.
Braļsįca aįbā (L.) Boiss.
Voy. Bot. Espagne 2 :3g. l8gg-la4s; schmalh.
@,r. cp. u Io>xir. pocc.
t : 78. lB95.
|o,pųnĮa 6e"nag. (259. joon.)
o. Vars- l7-B5 cm kõlge, kogu ulatuses kaetud enamasti allapoole
suunatud naaskeljate 1<arvadega' oi<sine, vao1ine, mõniļ<ord vioļetsete
vaoharjadega. Kõik lehed karvasecį (ü1errrisecl hõredamalt), alusel rootsuks ahenevad, 'kanneljad, sul,glõhised, eba,korrapäraseļt so,pilisharnbrrlise
servaga. Aļumised ja l<eskmised varreļelred 4-9 (l6,5) cm
įltra 1, t,a4,5 (B,4) cnr laiad, 2 või 3 paari piklilrmunajate külgmiste hõ1madega ja
suurema' sageli koļmehõlmalise tipilise hõ1maga. t]lemised varrejehā,l
ļįiherna rootsuga, väil<semad, väiltsenra arvu külģmiste hõlmadega, (l,2)
2,5-6,5 (9,5) cm pikad ja l,5-3,4 (6,4) cm ļaiad. Õisikud aiģ.rri iihedad, viljurnise1 tugcl,,asti pikerrenud ja lrõr-edarl. Õied lõhrravad. oieraod
karvascd, rnõnikord ļ]eaaegu pa1jad, 4,2-7,B mm pikad. Tupplehed enanrasti karvased, süstjad, sisseruļlunucl servadega, iipu lähecla1 külrmuļ<esega, nris mediaalsetel cn suut_etrr, kollakasroheļised, 3,6-6 (7) mm pikad
ja (l ) l,2-- |,B min ,laiad. I(loonlelrecl ,lre1okoį1ased, äraspidimunaia naartuga ja naastust lühema kitsa pinirul<esega, tipul ü,rrrarclunud, (6,'2) 7,B_
l0,5 mm pikad ja 2,6-4,5 (5,2) mm 1aiad. Tolmu,kad įiroonįehteclest ļühe_
mad. Tolmukaniidid aluse suunas vcidi laienevad. T'olmukapead kitsad,
|,5-2,2 mm pikad. Emakasuue sügavalt l<ahehõļmaline, eemalehoiduvate
hõlmadega. ViĮjaraod horisontaalsād, kandilised, veidi jä,menenud,
0,8l,2 (|,5) cn-r pil<ad. I(õdrad samuti horisontaalsecl, koos nokaga 2,6-4 cm
pikad ja 3,3__4 (5) mni ļaiacl, įilreda1t l<aeįucl rõhtsa1t hoiduvate karva.dega. Vilja poolmed koļme pikirocga, kühmulised.
Vilja nolnk |,2-2,2 cm
I aĮba (ltld. li.)

-

valge.
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260. joon. Valge sinepi (SĮnapis al6a) leiukohad Eestis.

'pikk, lame, mõõkjas, aļuseļ pooļįnete 1aiune, tipu poole aegamööda ahe_
nev, pooļmetest enamaSti pikem, nendega tugevalt 1iitunud, enamasti
:seemneteta, nrõniko,rd ühe ri,ppuvaļt asetseva Seemnega. Seemned l,8._
2,4 mm ļäbimõõdus, helebeežid; liummaski viljaņesas on neid 2-4.
Õitseb juunist sügiseni.
Tulnukana põ1dudel, teede ääres, sadamates' prahi.paikadel. I]sincb
hajusa1t. (260. joon.) Harva kuļtuuris. Eestis sobiv kasvatada sööcįatai_
imena koos hernega.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osas (põhjarajoonides harva),
Kaukaasias (Ees-Ķaukaasia stepialad), harva Siberis ja Kesļ<-Aasias.
Väljaspool Nõukogude Liitu kogu Euroopas, Ees-Aasīas, Jaa,panis, Põhja.Aafrikas, Põhja- ja Lõuna_Ameeri,l<as, Uus-Mererraaļ. Pärit Vahemerema adest.

Majanduslik tähtsus. Valget sineņit kasvatatakse NõuĮ<ogude Liidu
miįtemustmulļavööndis ja Kesk_Euroo,pas õ1ikultuurina' Nõu_
lkogude Liidus orr ta õ1itaimena küļvipinna poolest teisel kohaļ
- päevalilįe järel. on perspektiivne õiikuļtuur ka NSV Liidu Baļti vabariikides.
:Seeilned sisaldavad Leedu NSV_s 27,B-35,27o ļ<vaiiteetset õii. Peale õli
:saadakse seemnetest sinepipuibrit, mida lisatakse sinepi,plaastrile ja iauasinepiļe. Seemned sisaļdavad ka 2,50lo glükosiidi sinalbiini. MõneĮ pool
.kasutatakse valget sinepit nooreit 1oomasöödaks. Ī(uni õitsemiseni söö_
vad teda meelsasti sead. Noori ļehti võib tarvitada saļatina. Väga lrea
:meetairn. Sageli levib liultuurist umbrohuna naabruses asuvateįe põldu-Eu,roopa-osa

,dele.
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A. Uksipi andmeil l932. aastast on Taļlinnast Jārve jaarna

ühel korral Įeitud ka võõ.rsinepit
(Lag.) Bonnierl.

*

juurest

S. dįssecta Lag' [S. aĮba ssp. dįssecta:'

555. 1909. _
Tribus lļaphaneae DC. Syst. nal' 2:649. ļB2l. - Peaļe transversaaļsete
meenäärmeie esinevad alati ka mediaalsed näärnred. Tolmukaniidid enamasti lihtsad, mõnikord pikematel toļmukateļ hambaga. Emakas istuv
või lühikesel güriofoori1. Vili ļühike või pikenenud, selgelt kaheļüļiline'
Aļumine lüli väike, suietuks jääv või pakatav, ühe seenrnega või Seemne_
teta. Ulemine 1üii aļati seemnetega, mõnikord ristsuunas lü1istunud; jää5'
suletulrs. Iduļehed enanrasti laiad, tipul pügaļdunud, pikisuunas vo1įis,
harva kitsad ja lamedad. Lameclate iduļehtede ļ<orraļ on idu enam või'
vähem servaju'ureline.

2. aļamtriibus Raphan[nae (DC.) Hayek, Fļ. Steierm. t

:

Raphantls ļ L.
33. 'perekond rõigas
L. Sp. Pl. 669. 1753.
Uheaastased, ha,r,va kahe- või koįmeaastased, 1õhiste 1ehtedega, liht_
karvadega taimed. Tupp1ehed püstised, kitsa va1kja Servaga' transversaaļsecį veidi ļaiemacl, a1useļ kotjad, mediaalsete tipul kühmuke. Kroonlehed koįlased, va1ged või vioļetsed, väga plka ja kitsa p.nnukesega. Tolmukaniiciid 1ihtsad, peenikesed. Lühematest tolmukatest seespool enamasti
väike transversaalne meenääre. Mediaalsed näärmed poolkerajad või kepikesetaolised. Emakas väga lühikesel günofooriļ. Emakasuue väike, peajas,
madalalt kahehõlmaline. Vilja alumine lüli väga ļühike ja enamasti seemneteta, kahe poolrnega, ülaosas avanev, püsiv. Uļemine ļü1i hõivab suurema osa viljast, oir ruljas, see,mnetega, ei pakata, tipul p'ikatks nokaks
ieritunud, seemnete vahekohtades seigelt või vaevaļt märgatavalt soon'
dttnud, vaļminult laguneb osadeks. Vahesein aļumises iülis täieļik, vilja
ühe seina vastu surutud, ülemis,es 1ü1is noorelt kord ühe, kord teise seina
vastu surutud, hiljem kaob. Mõnikorrd üļemine įüli 'käsn'ataoļine, ebakorrapärasĮe tühikutega. Seemned munajad või kerajad, harva piklikud, kergelt kokku surutud, asetsgvad rippuvaĮt. Iduļehed renjad, tipul sügavalt
püga1dunud.

Perekonda kuuļub kaheksa ļiiki, mis enamasti on ļevinud Vahemeremaades. Nõukogude Liidus esineb viis ļii.ki, neist Eesti NSV-s kaks liiki,
millest üks on metsistuv į<ul'tuurtaim.
m,m lai, seemnete vahekohtades soondunud; valminult
laguneb ristsuunas tiheseemnelisteks osadeks
Raphanus raphanistrunt' L.
l. Fõldrõigas

l. vi1i kuni 5

-

Vili umbes l cm ļai, pole seemnete vahekohtades märkimisväärselt
soondunud; valminult laguneb pikisuunas ebavõrdseteks osadeks
2. Aedrõigas _ Raphanus Sdtįaus L.
I
494

rhaphanos (kr. k.)

*

redise nimi antilkajal.

l.

.-

Raphanįstrunr DC. Syst. nat' 2:666. l82l.
Tupplehed püstised. I(roonlehed suured, hõredalt võrkja roodumusega.
Viljad püstiselt kaļdu. A1umine viljalü1i ļühike, kuid selge; ri1emine ū1i
pikanokalise tipuga ja aluselt alates seemnetega. seemned peaaegu l<erajad või munajad, võrkjalt kortsuļised.

_

sel<tsioon Raphanus.

l. Põldrõigas Raphanas raphanistrum 1 L' Sp. Pļ. 669. 1753;
Fischer, ZusäĮze Naturgesch. Livļ. |27. l7B4; DC' Syst' nat. 2:666, l82l
et Prodr. 1:229. lB24; o. E. Schulz in Engl. Pfļanzenr. 4 (70) : l96.
l9l9; Sinsk. in Fļ. URSS 8:494' 1939; Kot. in Q;r. yPCP 5:38ą. 1953;
Eleks. in Latv. ĪI.2:3,20. l955; Mischk. in tD.rr. ,ĪIeuNnrp. o6n.2:2O3. 1957;
Jank. in Liet. fl. 3 : 564. lg6l; Markgr. in I-Iegi, Illusrr. Fl. Mitt.-Eur. ed.
2.4 (|) : 500. l95B-l963'
R' raphanīstrul7į SSp. aruensis (A1l.) Schmalh.
on. Cp. lt loxg. Pocc. -į :8l. lB95.
R' raplzanĮstrurrt ss'p' segetum
- Iilustr.
(Baumg.) Bonnier, lgtl; Thell. in Hegi,
Fr. Mitt.-Eur.4 (l):276.
l9l3-l9lB. Raphanįstrum aluense (All.) Mėrat, Nouv. Fi. Envir. Faris
ed.2.2 '309.- l82l; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.
372' lB52.
R. įnnocuum Med' in Usteri, Annaļ. Bot. 8 : 39. 1794; Led'
Fl. Ross. -t :225. 1842.
segetum Baumg. Enum. stirp. Transs.
- R.
2 :2B0. 1816; Rupr. trl. Ingr.
l : ||4. 1860. R. sįĮuestre Asch. Fl. Prov.
- u. Curl. l : 4l0. l8B2.
Rrandenb. l : 65. l864; Kļinge, Fl. Est-' LivRapistrum āroense A1l. trļ' Ēeciem. l : 25B. 1785. _ Pe4lra noJļeBafl, -p.
trKan. (261. joon.)
o. Peenikese juurega, 20_80 cm kõrgu.ne taim. Vars püstine, haru_
nev, ruljas või tõmbikandiline, alurnises osas hajusaļt kaetud eemalehoiduvate või allapoole suunatud karvadega, monlļ<ord violetne, ülemises
osas sinaka kirmega. Juurmised lehed ja aļumised varrelehed rootsuii_
Sed, kanneljad, sulglõhised (harva terved), (3'3) 5-20 (26_45) cm
pikad ja (0,7) 2-6,5 (9-l9) cm laiad, (l) 2-6 paari külgmiste hõlma_
dega. Hõlmad munajad, alumised väga väikesed, tömbid, Įbakorrapära_
selt tömbihambalised, mõnikord peaaegu terveservalised; tipmine īolm
teistest palju suurem, aļusel enamasti hõlmadega. Leheroots ja ļaba
hajusalt karvased. Ulomised lehed süstjad, iühiįese rootsuga 2,6-7,5
,
(9) cm pikad ja (0,3) 0,5-l ,7 (2,7) cm laiad, enamasti terved, harvemini
alu'mises osas sisse ,ļõikunud või ühe paari külgmiste hõlmadega, tipul
teravad, teravahambalised kuni tervesārvalised,Ļaiusalt karvased kuni
paljad. oieraod 5'8-20 (30) mm pikad, hõredaļi karvased või paljad.
Õied üsna silmapaistvad. Tupplehed süstjad, (5) 7_9,5 (l0,2) mm piĻad
ja 1,5-2,2 (2,7) mm laiad, tipuļ väheste karvadeg, udi paljad,
sageli
violetsed. Kroonlehed (9) 14-20 mm pikad
4,6_7,2 mm lalad, tuįst
ia
pikema pinnukesega ja pinnukesest lühema äraspidimunaja tömpja
või
kergelt pügaldunud naastuga, enamasti kahvatukoļļased, mõnikord vaļged, harva violetsed, alati tumedamate roodudega, mis on enamasti
kollased, harvemini violetsed. Toļmukad kroonļehtādest tunduvalt lühemad,
t

raphanus (lad. k.), rhaphanos (kr.

(lad. k.)

-

sarnane.

k.) _ redise nimi

antiikaj

al, Ļ

astrum
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261. joon

Põldrõigas (Raphąnus raphan'istrum)'.
viljakobaraga'

c-

seeme.

a_
_

(a ja ä

õitsev taim,
orig.)

ä-

oks

tolmukapead ļ<i,tsas-ovaa1sed, umbes 2 mm pikad. Viljaraod püstiselt kaldu,
l-2 (3) cm pikad. \riļjad ruljad, pikiroodudega, üherealiselt asetsevate
seemnete vahekohtades ļaialt soondunud; se1ļe tõttu meenutab vili lrelmekeed; valminult murdub üksikutel<s tünnikesetaolisteks üheseemnelisteks
osadeks. Vilja ülemine lüli lõpeb (l) 1,5-3,l cm pikkuse nokaga. Mõni_
l'ord kujutab vili endast üheseemnelist, pika nokaga üļenrist lüli. Lüli_
kõder 2,5-7,3 cm pikk ja 3-5 mm lai, paljas. Seemned punakaspruunid,
2-3 mrn pikad ja 1,8-2,6 mm laiad; neid on viljas 2-9.
Õitseb juunist sügiseni.
Unrbrohuna põldudel, eriti liivasel ja savi,pinnasel. Väldib lubjaalasid.
.Ī_õuna-Eestis sage suviviljas, kcsal ja kartulipõldudcl. Põhja - ja LääneEestis esineb kaunis sageli, kuid mitte ohtralt. Äpofüüt.
'Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroo'pa-osas kõikjal peaĮe arktiliste alade
(lāānepoolsetes rajoonides sagedam). Teistes Nõukogude Liidu osades
harva. Väljaspooļ Nõukogude Liitu l<ogu Euroopas, Väike-Aasias, Süürias, Jaapanis, Korea poolsaarel, Põhja-Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias. Pär'ineb Vahemeremaadest'
Majanduslik tähtsus. Levinud umbrohi. Ūks tairn annab 160-2500
seemet. Kogu tairn ja seemned on nahka ärritava toimega. Mürgine.
Sobib siloks. Sisaidab pa1ju proteiini (34,5010) ja u)iga vähe tselluįoosi
(4'l7o). Seemned sisaldavad 24-26,60l0 õ1i. Terava maitse tõttu võib,
seemneid kasutada sinepipulbri valmįsįatniseks. Rahvanieditsiinis on
seemned tuntud reumavastase vahendina. Hea meetairn.
Teisendid:

vat. raphanįstrum _ õied koļlased kuni valged' enamasti ikahvatukollased, tumedamate roodudega; tava,line;'
yar. purpurascens Dumort. Fl. Belg. 122. 1827,
B. purpurascens, nom.
mud. _ õied intensiivselt vioļetsed, tumedamate roocluclega; väga harva.

A2. Aedrõigas - Raphanus satįaus,L.S,p.Pļ.669. 1753; DC. Syst.
nat.2:663. lB2l et Prodr.
l:228. lB24; Led. Fļ. Ross. |:225. l842; Rupr.
F'l. Ingr. l:l15' 1860; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 1:4ll. tBģ2;
o" E. Schuļz in Engl. Pfla.nzenr' 4 (70): 205. l9l9; Sirrsk. in Fl. URSS
E: 493. 1939; Kot. in o.l' yPCP 5 : 3B3. t953; Eleks. in Latv. Ī1' 2: 320.
l955; Mischk. in o.l. JlenuHrp. o6n. 2:203. |957; Mansf. I(u1turpĪl. Beih.
2:96. 1959; Jank. in Liet. fl. 3:566. 196l; Markgr. in lJ,egi, Ilrustr. Fr.
Mitt.-Eur. ed.2' 4 (l):503. t95B-1963.
R. raphanī,strulz ssp. su.tįaus
(L.) Schmalh. o,r. Cp' u Ioxtt. Pocc. l : -Bl. lB95; Thell. in Heģi, Illustr.
F'l- Miįt.-Eur. 4 (l) :2B0. l9t3-l9l8, _ PeĀltta iloceBgafl' p. oropoĀHafl.
o, o' Paksenenud hüporkotüü,li ja juurega:kuļtuurtaim, mis mõnikord
rnctsistub. Vars ja lehed samasugused nagu põldrõikal. Tupplehed harilikult karvased, eriti pungaseisundis,' sageļi vio1etsed. Kroonļehed purpurvioletsed või vaļkjad, tumedama1t vio1etsete roodudega. Kuivaįult
muutuvad rood mõnikord kollaseks ja ka rvalkjąd J<roonļeheā võivad oĪnan_
I

satįaus (lad. k.)
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a _ alumine leht, & -* õitseva taime,
viĮjakobaratega. orig.

262. joon, Redls (Raplronus satįous vat. satlous's:

üļemine osaI

c _ oks

dada veidi koļlaka varjundi. Õied umbes niisarna suured kui põldrõikal.
Viljad suured, keskmiselt arenenud ekse,mpla,rideļ 3,2-5,8 cm pikad ja l_
l,3 cm laiad, mõnes kohas vaevaļt märgatavalt soondunud, käsnjad, ilnra
vaheseinata, enamasti paljad, mõnikord tįhedalt kaetud sõļmekestel asetse_
vate luhikeste karvadega. Valminult ļaguneb vili ebavõrdseteks osadeks.
Vilja ülemi.ne ļüļi koonusjas, nokk umbes koļm korda viljast lühem. Seemneid 5_8, munajaskerajad, 3_3,7 mm pikad ja 2,7_3,l mm ļaiad, helepruunid, asetsevad kaherealiselt.
Oitseb juunist augustini.
Ku1tuurtaim; mõnikord metsistunult teraviljapõldudel, muruplatsidel,
teeäärįel, prahipaikadel.
Üldlevik. Kultiveeritakse kogu Euroo,pas, parasvöõtmes Aasias, PõhjaAmeerikas' Austraalias. Spontaanselt ļooduses ei esine.
Majanduslik tähtsus. Hirrnatud köögiviljataim, recļis eriti varakevadise
kiire valmimise ning Br- ja C-vitaraiini-sisalduse tõttu. Redise mahla
tarvitatakse ravimina mao-, neeru- ja põiehaiguste, sapikivide ning reuma
vastu; tuntud ka iluravivahendina. Õliįeisendi seemned sisaldavad 40450/o õļi. Juurtest ja lehtedest on 1eitud eeterlikku õli.
Teisendid:

var. satįaus (R. radįcuLa Pers. Synops. pl. 2 : 208. ls07)
redis
(262. 1oon.); üheaastane; juur ümar või piklik' pehme õrna lihaga'-pįļnaSe,
roosa või valge koorega; Sage; pärineb Valremeremaadest;
var. niger (t}lill.) Pers. Synops.pl. 2:208. 1807, R. niger (R. niger
M;ļl. Gard. Dict. ed. B. l768)
rõigas; kaheaastane; juur jäme,
- must
käävjas, musta, vioļetse või valge
koorega; kohati; pārirreb Ees-Aasiast.

34' perekond merisinep

Cakįįe' Miļl

Mill. Gard. Dict. Abr.-ed. 4.

1754.

Uheaastased, harva kaheaastased, lihakad, sulglõlriste või tervete lehtedega paljad taimed. Tupplehed püstised, va,lkja sĮ.orgr, transversaalsed
laiemad ja alusel veidi kotjad. Kroonlehed viāletsed, -roosad või valged,
lühikese pinnukesega. To1mukaniidid 1ihtsad. Transversaalsed meenāär_
med väikesed, hõlmised, mediaalsed näärmed kepikesekujulised. Emakas
istuv. Emakakael peaaegu puudub. Emakasuue
įeajas. ūitl tliķiķ", paksuseinaline. Mõlemad viija lülid on ühepesalised ja enamasti ühe seem_
nega, suletuks jäävad. Vilja valmimisel vabanelr iilemine lüli kergesti
alumise, väiksema lüli küljest. Vahesein esineb viljas ainult varases arenemisstaadiumis. Seemned suured, alumises lülis rippuvaļt, ülemises püsįiselt' ldulohed parksud, peaaegu ļaņnedad. Idu enįmasti servajur..īin.,
harvemini seljajuureline.
Perekonda kuulub, olenevalt kāsitusest, 4-l5 ļiiki, mis on levinud
Euroopa, Edela-Aasia, Põhja-Aafrika, Põhja- la Kesk_Ameerika ning

l
39r

Araabiakeelne taįme nirnļ
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Austraalia rannikuil. Nõukogude Liidus esineb
viis ļiiki. Eesti NSV-s on neist levinud üks liik'

J' G'

Pobedimova järgi

l.Liiv-merįsinep_CahįĮemarįtįmaļScop.Fl.Carn.ed.2'2:35.

lB24; Led' Fl' Ross'
|772; DC. Syst. naĮ. 2:428. 1821 et Prodr' 1: lB5'
370.
i : 168. lB42; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.
URSS
Fļ'
in
Busch
1895;
l
:
75.
Poįc.
lB52; Schmalh. <pl. Cp' n Īo>ķu.
Kot' in
8: 473. 1939; o. E. Schuļz in Engl. PĪļanzenr. 4 (s4) : 19. 1923; in
Liet'
Jank.
1955;
tD.r. VPCP 5:3B9. 1953; Eleks. in Latv. ĪI' 2:32l.
Hyl'
Fouc')
et
fl. 3:562. 196l. - C. märįtįma ssp. baįtįca (Jord' ex Rouy
Nord'
|964; Hyl'
ex P. W. Baļl in Fedde, Repert. Spec. nov. 69 (l) :37.
Ergänzungsb'
Krit'
Exkursionsli'
Växter 1 : 64. l955, .ornį. itįg.; ķįttrm'
Fl. France 2:
Fouc.
et
ex
Rouy
C. marįtįna Ī. ūaĮtįca Jord.
157. 1963.
(l)
:4BB' l95B_
a
2'
ed'
70. l895l Markgr. in Hegi, IĮļustr' Fl' Miit'-Eur'
ex Herb.
Syst.
Not.
C. baįtįca į.loraiex Rouy et Fouc.) Pobed. in
1963.
Hosocru
in
lnst. Bot. Acad. Sci. URSS 15: 66. 1953 et 19:41. 1959 et
1 (l) :345. 1864'
cilcTei\laT. BbIcĮļ. pacr. |2|7' 1964; Jord. Diagn. esp. nouv.
C' serapionis
1957'
2:202'
o6n'
nom. nud.; Mischk. in Ol. JlennHrp'
-l: 114. 1860'
Ingr.
Fi.
Gaer.tn. Fruct. et Se,m. 2:287. 1791; Rupr.
414'
osil'
Īi.
Prodr.
Nachtr.
Luce,
l753;
670.
Pļ.
Sp.
L.
cahįįe
Bttnias
_ Mopcrar ropĪ{Hlļa'
Exs.: K' nichw. Eesti taimed 3, no l09' 1938'
lB29.

(263. joon.)

haruneb rikkalikult, harud kuni 0,5 rir pikad, iamavad või
või peaaegu
tõusvad. Lelred veįdi 1ihaI<ad, sulgjagused, 1ineaalsete täiesti
cm pikad
l,4-9
ised,
terveserval iste tompide kt_rlgmisteīolmud"gr, rootsuļ
pikkustel
mm
silmapĻistvad, l,5-5,4
1Ä o,r_+ cm iaiad. Õied lāhnavad,
ja |_2 mm iaiad' Kroon'
raagurlel. Tupplehed süstjad, 3-4,5 mm pikad
naastu ja umbes
āraspidimunaja
laiad,
ja"2-5
mm
ļehed 5_ll nim pikad
harvemini
naastu pikkuse įinnutĮsega, tömbi tipuga, roosakasvio1etsed,
palju
ļühemad'
kroonļehtedest
vįoletsed või peaaegu vaiged. Tolmuįaā
märgatavaevalt
Tolnrurkapead āvaaļsĮd, l,l-l,5 mm pikad' Enrakasuue
horivalt kahįhõlmalįne. Viljaraod jämedad, 3,4_5 mm pikad' peaaegu
suru_
kokku
sontaaįsed. Vili on 1üĮistumise kohal odajas, selgmiseļt veidi
1 mm
tud. Vilja aĮumine lüļi 3,6-7,7 mm pikk, kummalgi küijel umbes

o. Vars

pikkunejätke;tipponsadulakujuline,jätketepooltvaadateslame.UĮe.
mine lüli on pikem (7,6-13 mm), selgmiseĮt tugevasti kokku surutud,
nii et näib kaheteralisĮ mõõgana, a1use 1ähedaĮ soondunud' Suurima ļaiuļüļi
sega (4_6,3 mm) on vili ūlįstumise kohaļ. Sageli areneb aļumine pikiebātaietiķult. Vilja poolmed tugeva, üļemį,sel lü1il sageĮi andrutaolise
Seemned
rooga. Vilja sein käsnjas. ūhesein puudub mõļeimas - lüļis.

(3,5")4-5(6,2)mmpikad1a(|,2)l,5-2(2,5)mmļaiad,veidikõverduja kokku surutuä, heļeįruunid, siĮedad; kummaski viljalüiis on neid

nud'
üks.

Oitseh juunist sePtembrini.
Lįivasei ja kruuüsel mererannaļ saĮiinses vööndis, eriti kõdunevatel

Į
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marįtįma (lad. k.)
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meri_, mere_| meņe ääres kasvav
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263. joon. Liiv-rnerisinep (CakiĮe marįtįma ssp' baĮtica): 4 _ noor taim, D
õitsemisaja algul, c _ viljakobar,d _vi|ja.pikilõige, e _ seemne ristlõige.
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264. joon' Liiv-mer'isinepi (CakiĮe marįtįma ssp. baltįca) ļeįukohad Eestįs

adruvallidel, harvemini rannaniitudel, Eesti NSV saarte ja mandri rannal
tavaline. (264. joon.) Hemeradiafoor.
Üldlevik. Kõigi Euroopa merede rannal. Laadoga ja llmeni ääres,
Aafrikas ja Aasias Vahemet'e rannal, Lõuna_Iraanis, Põhja-Ameerikas
Atlandi ookeani rannal. Pärit Vahemefemaadest.
Majanduslik tähtsus. Seemned sisaldavad 4B,20l0.õli. Noori võsusid võib
toiduks tarvitada.

Eesti NSV_s On 1iiv-merisineņ esindatud balti alamliigiga
- Ssp.
baltįca (Jord. ex Rouy et Fouc.) Hyl. ex P. w. Balļ in Fedde, Ęepert. spec.
nov.69 (l) :37. l964
levinud Balti mere ääres ja Taani väinades.
K. R. Kupfferi andmeil on Vįimsi poolsaarelt Talļinna lähedalt ļeitud
teisendit C. maritįma var. ftįonosperma (Lange) o. E. Schulz. Selle tunnusteks on kängunud jalakesetaoline alumine viljalüli, rnunajaS, alusel
ümar, tipul enam või vähem terav iiļemine lüli ja hõlmised või terved
lehed. Levįnud Euroopas Atlandi ookeani randadel.
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35, perekond krambe
L. Sp. PJ. 671.

-

Crarnbe I L.

1753.

Uhe- või mitmeaastased põõsakujulised paljad või karvased taimed.
.Alumised ļehed suured, enamasti kanneljad. Tupplehed kaldu eemaļehoi_
duvad, transv.ersaalsed veidi laiemad ja alusel veidi kotjad, val,kja servaga. Kroonļehed valged, lrarva kollased, ļaia naa,stu ja lühikese pinnu_
!{esega. Sisemiste tolmukate filarnendid hambaga. Transversaalsed meenäärmed poolri'ngikujulised, väljapoole avatud. Mediaaļsed näälmed suured, poolkerajad. Emakas lühikesel günofooril. Emakakaeļ 1ühike või puu.dub" Emaļ(a,Suue peajas. Vilja alumine ļü,li on väga lühike, ühe mitte.areneva seemnealgmega; ülemine ļü1i kerajas või munajas, ühe areneva
seemnealgmega, aļumise ļüļi küljest kergesti vabanev, suļetuks jääv'
Valrninud viljas pLrudub vahesei'n. Seemned suured, veidi ļ<oļlku surutud.
Iduļehed pikivaoga, tipul pügaldrrnud. Idujuureke paikneb va,os.
Perekonda ļ<uulub įile 20 liigi, mis on ļevinud Vahemeremaadest Sise.
..Aasiani, Kesk-Euroopas, Aaf rikas, Kanaari saartel ja nende läheduses
.olevatel saartel. Nõukogude Liidus es.ineb lB liiki, neist Eesti NSV_s
:lks liik.

t.

sektsioo,n Cranbe.

l.

Merikapsas

*

Sarcocrambe DC. Syst. nat. 2:651. 1821,
'Günofoor väga lühike. Emakakael puudub. Ulemine viljalüli kerajas või
munajas' nelja pikirooga ja võrkroodudega. Alumised lehed suured. Juur
.mitmeaastane, mitmepealine.

_

Crambe marįtįtla, L' Sp. Pļ. 67l. |753; DC. Syst.
ņat. 2:65l. lB2ļ et Prodr' l:225. lB24; Luce, Pr,odr. ,f1. osil. 221'. |823;
į-ed. Fl. Rc,ss' 1:222. lB42; Wied. et Web. Besclrr. phan. Gew. Esth-, Liv_
u" Curl. 37l. lB52; Schrnaļ,h. o,r. Cp. tr Įoxu. Pocc. t:82. t895;
O. tr. Schulz in Engl, Pfļanzenr. 4 (70) :229. 1919; Czer'niak. in Fl. URSS
E:478. 1939; Mansf. I(ulturpfl. Beih. 2:99. 1959; Jank. in Liet. fļ. 3:563'
1961; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Miti.-Eur. ed.2. a (l):a93. 1958--

* Karparr np}rĮ{opcK}li4. (265. ja 266. joon.)
4. Kuni l rm 'kõrgune põõsakujuline täiesti pa,ljas,

t963.

si,naka kirnrega
'Īnererannataim. Juur väga jäme, harunev, annab rohkesti roomavaid maa_
aluseid võsundeid. Juurekael mitmepealine' Varred harunevad rikkaĮikult"
Lelred lilrakad. Aļumised lehed väga suured, ,paksud, pikarootsuļised, koos
rootsuga kuni 65 cm pikad ja 40 cm laiad, üļdkr-rjult munajad, sulgjas_
'hõlmised, ebaühtlaselt hanrbulise ja kurrulise servaga. U,lemised iehed
väiksemad,3,3--l5 cm pikad ja l,7-B,7 cm laiad, aĮuseļ ahenevad, eba_
.korrapäraselt sopilised kuni hõlmised, hambuļise Servaga. l(õige ülemised
lehed süstjad, kõrglehtede taoļised. Õi,sik väga suur, sarikjaĮt harunev'
oied lõhnavad. Õieraod 6,6-l4,5 mm pikad. Tupplehed elliptilised, 4_
6 nrm pikad ja l,5-2,8 mm 1aiad. Kroonlehed eemaļelroiduvad, valged,

t

z

.krambe

-

kapsa kreekakeeļne nimi.

maritima (lad , k.)

_

meri_, .mere_, mer.e ääres kasvav
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265, ,oon' Į'erikapsas

("'ru:T::::iiĮ'

r'__,"i*:,į'rx.

taime ülemine

osa

(orig"}-

t

7

a

b

c
a
- a|umine lelrt, & - oks viljadega, vili, c - vilja pikilõige, e _ seeme. (a, Ö ja c _ orig')

266. joon. Merikapsas (Crantbe narįtįma'):
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267. joon. Įlerikapsa (Crambe tnarĮtĮma) ļeiukohad Eestis

ümara või iaia äraspidirmunaja naastuga, miS järsult väga 1ülrikeseks
pinnukeseks ahe'neb, iipul enamasti ümardunud, mõnikord pügaldunud,
5,8-8,8 mm pikad ja 4-6,5 mm laiad. Toļmukad kroonlehtedest lühemad. Lühemateļ tolmukatel fiļamendid ļihtsad, pikematel nende ülemine
koįmandįk ühe harmbaga. Tolmukapead piklikud, (l,3) l,5-2,l mm pikad.
Emakasuue pügaldunud. Viljaraod püstiselt kaldu, l-l,8 (2,7) cm pikad'
Viljad 0,9-l,7 cm pikad, asetsevad raagudel püstiselt. Alumine viljalüli
lühikese varre taoļine, ü1e,mi,ne munajas kuni peaaegu lkeraįas, tugev,
nelja pikirooga ja ebaselgete võrkroodudega, 8-.lļ (l4,5) mm pikk ja
6,5-8 (ll,4) mm 1ai' Seemned ümarmunajad, karedad, hallikaspruunid,
S-kujulisteļ seemneväätidel, mitte päris valrrninult 4,5-5,4 mm pikad.
Õitseb juunis, juu1is.
Lääne-Eesti mandri ja saarte kruusasel ja klibūsel ra,nnal' kus juureJ
ulatuvad mereveeni. Ūksikuid 1eiukohti ka Põhja-Eestis. i(õige idapool_
Sem teadaolev leiukoht on Kolga ļahe saartel. (267. joon.) Hemeradiafoor.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Musta mere ja Balti mere ääres. Väljas_
pool Nõukogude Liitu Euroopas Atlandi ookeani ,randadel, ulatudes põhjas
Kesk-Rootsini, Lõuna-Soomeni ja Ahvenamaani. Soomest pärit andmeil
piirneb merikapsa peamine levila Soome rannaļ 60/oo samasoolsusjoonega.
Ainult üksikud leiukohad asuvad madalama soolsuse piirkonnas. Sama
kelttįb merikapsa leviku kohta ka Eestis.
Majanduslik tähtsus. Kaukaasias tarvitatakse lehti ja noori võsusid
õ06

toidul<s nii toorelt kui ka keedetult. Atlantilises Euroopas kasvatatakse
,mõnel pool aedades. Noorte võrsete kasutamine algab koĮmandal aastal
ja kestab 7-l0 aa,stat; saadakse 3 või 4 1õikust aastas. Lehed sisaļdavad
40,37o õli. Hea meetaim.
Br-vįtamiini, s'eemned

-

Nõukogude Liidu Baļti vabariikides on perspektiivseks õlikultuuriks
osutunud abessiinia krambe
- C. abgssinico Hochst. ex R. E. Fr.
Sce annab rikkalikuļt seemneid' mis sisaldavad 47-53,27o heade omadustega toiduõli' Maitseļt ,sarnaneb see 'päevalille_ ja valge sinepi õliga.

36. perekond rapister

-

Rapistrumt Cra,ntz

Crantz, Class. Crucįi. l05. ļ769, nom. conserv.

Uhe- kuni mitmeaastased, sulglõhiste kuni terv'ete l'ehtedega, lihtkarvadega taimed. Tupplehed püstiselt rkaldu, transversaalsed veidi laiemad ja
alusel vaevalt rnärgatavalt kotjad. Kroonļehed umbes naastu pikkuse
pinnukesega, kollased, kuivanult valkjad. Tolmukaniidid ļihtsad. Transvelsaalsed meenää,rmed väikesed, lamedad. Mediaalsed näärmed pikemad,
kooniļised. Emakas istuv. Emakakael selge' Emakasuue kergelt kahehõļmaline. Viļi ļülide liitumise kohal soondunud, tugevaseinaline. Vilja alumine lüli ülemisest peenem' ,pakatav või suletuks jääv, l_-3 seemnealg_
ntega' milįest enamasti areneb ainuļt üks. Ulemine lįili nokaga, tugevate
pikiroietega, enamasti ühe seemnealgmega, suļetuks jääv. Vilja vahesein
õhuke, kummaski lü1is vastu vilja seina surutud. Seem.ned kokku surutud,
siledad, aļumises lüļis lįihįkeseļ seemneväädil rippuvalt, üiemises piisti_
selt. ldulehed pikivaoga, umbes niisama 1aiad kui pikad, pügaldurrud
tipuga. Idujuureke paikneb vaos.
Perekonnas eristatakse 3-10 liiki, mis on pea,miselt levinud Vahe,
meremaades ja Kesk-EuroopaS. Nõukogude Liidus, sealhrrlgas Eesti NSV-s,
esineb kaį<s ļiiki.

l. Vilja

alumine lü1i jääb suletuks. Vilja ,nokk ļ<oonusekujuline, lühem
kui ülemise lüļi alumine, munaja's osa
l. Füsikrapistet _ Rapistrunl perenne (L.) All.

Vilja

alumirre

alumine osa

ļüli pakatilv. Vilja nokk

2.

I(urdrapister

-

p,eenike, pikem

kui ülemise ļüļį

Rapistrum rugosum (L.) All.

l. sektsioon Rapistrum.
Sgmphgtocarpus O. E. Schulz in Engl.
Pfļanzenr. 4 (70) :252. l9|9'- Vilja aļumine lüli jääb suletuks, peenem
kui üļemi,ne lü1i; viimane on- rnunajas, tipul koonusekujuliseks ahe.nev,
8 pikiroidega. Mitmeaastased taimed.
Ladinakeelsetest sõnadest rĮļpa

*

rõigas, aslrar?į

*

garnane.
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* l.

Püsikrapister
RoplsĮrutn perennel (L.) A11. Fļ. Pedem. t :258.
1785; DC. Syst. nat. 2:43|' tB21 et Prodr. t:227. |B24; Led. Fļ. Ross"
1:223. lB42; Schmalh. @,r. Cp. rr Įoxrr. Pocc. 1 : Bl. lB95; o. E. Schulz
in Engl' Pfļanzenr. 4 (70):253. l9l9; Busch in Fl. URSS 8:472. 1939;
Kot. in tD.n. VPCP 5 :3B7. l953; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed.
2.4 (l) :4B9. 1958-1963. - Mųagrunx perenne L. Sp. Pl.640. 1753' Pengnķ iliHor,oįĪeTi{Hü. (268. joon.)
4. Juur jäme, sügavaie maaSSe tungiv, mitmepealine. Vars (sageli
on neid mitu) püstine,30-60 cm 'kõrge, alumises osas kandiline, l,5_
2 mnr pikkuste eemalehoiduvate või allapoole suunatud karvadega tihedalt kaetuci, ü1emises osas vaoļine, 'palja,s, keskeli alates tugevasti harunev, lrarud ļaiaļihoiduvad. Lehed rohiroheļised, tugevad. Kõige aļumised
lehed rootsulised, mõlemaļ pinna1 'jäikjate karvadega, umbes l0-l5 cm
pikad ja 3-6 cm laiad, sulglõhised, umbes 6 süstja, ebakorrapäraseļt nurkjashambulise hõlmaga l<unrmalgi küljel ja vaevalt suurema tipmise hõlmaga. Keskmised varrelehed lühikese rootsuga, paljad, vähema arvu teravate külgmiste hõlmadega. Ulenrised 1ehed peaaegu istuvad' piklikud, terved,hambuļised või ainult veidi hõlmised. Õisik algul poolkerajas, hiljem
pikeneb tugevasti. Õiera,od 1,5-2 korda nii 'pikad kui tupp, paljad. Tupplehed umbes 2,5-3 rnrm pikad, munajassüstjad, kitsa valkja .Servaga.
Kroonlehed sidrunkollased, umbes 5 mm pikad ja iigikaudu 2 mm laiad,
tumedamate soontega, äraspidimunaja või mõlaja, tipul ümardu,nud või
veidi tömpunud naastuga ja kuni tupe pikl<use pinnukesega. Tolmukad
kroonįehtedest nrärgatava1i 1ühemad. Emakasuue emakalkaeļa 1aiu,ne.
Viljaraod umbes vilja pikkused, koos 7-10 mm pikkuse viljaga vastu vart
hoiduvad. Alumine vi1jalüli enam-vähe,m ruljas, vaoļine kuni peaaegu sile,
õõnsust üļerri täitva Seemnega. Uļemine vi,ljalüli aļuriise küljest kergesti
vabanev, ühesee.rnneli.n'e, muna1'as' teravate si1edate pikiroietega, tipuü
koonusekujuliseks ndka]<s ahe,nev, ,mis on ļülrem kui ļü1i ü1ejäänud osa.
Seemned u,mbes 2 mm piü<ad, alumises lülis kitsas-ovaalsed' mõlemast
otsast tömpjad, ülemises 1ü1is ļaierrrad, munajad. Seemne kest koįlakaspruun, punaka var'jundiga.
Õitseb juunist augustini.
Väga lrarva esinev tuļnukas. Seni ļeitud raudteeļt Tartust ja Tallinnast. (269. joon.) Põ,hilisel levikualaļ umbrohuna põldudel, põllu- ja teeäärtel, prahip aikadel.
Esimesed leiuarrdmed Eestist pärinevad J. W. L. Luceļt lB23. aastagt
Saaremaalt, kuid nende õigsuse kohta on kahtļust avaldatud. A1les1954. aastast on ki,ndļad andmed esinemisest Tartus A' Remmeļilt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa l.õunarajoonides. Väljaspool
Nõukogude Liitu peamiseļt Kesk-Euroopas ja põhjapooļsetes Balkanimaa_
des. Kodumaine Kesl<-Euroopa idapoolses osas.
Majanduslik tähtsus. Väga tülikas põlluumbrohi. .ĄĄiirgine. Hobustele'
eļuohtlik, eriti kui on lrunniļ<us seisnud.
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268. joon. Püsikrapister (Rapi'strum perenne)i a
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269. joon. Püsikrapistri (Rapistrum perenne\ leiukohad Eestis.

2. sektsioon Schrankįa (Med.) o' E' Schulz in Engl. Pflanzenr.

4

ļ70}:254. 1919. _ Genus Schrankįa Med. PfļanzengaĪt. l:42' 1792. _
Alunrine viljalüli selgelt kahepoolmeline, pakatav, üļemisest tunduvali
peenem. Vilja üIemine ļü1i kerajas, tipul järsuļt kokku surutud, l2 pikiroidega. Uheaastased taimed.

Ķurdrapister _ Rapistrum rugosum' (L.) All. Fļ. Pedem. l:257.
l7B5: DC. Syst. nat. 2:432. l82l et Prodr. l:227. 1824; Led. Fl. Ross.
l:223. lB42; Schmaļh. <D.rr. Cp. , Įoxg. Pocc. l : 82. lB95; Busch in Fl"
ĮJRSS B:472. 1939; o. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. 4 (70):254' 1919;
Kot. in @",r. VPCP 5 :388. 1953; Jank. in Liet. fl. 3 : 561. 1961.
R. rugo- ed.
sĮlrį SSp. ragosum _ Markgr. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur.
2. 4
Ų) : a92. l958-1963. - R. rugosum ssp' orientare Į.) Alcangeli, Co,mpfļ. Ital.49. lBB2; Markgr. i'n Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. 4 (|):a92.
l95B-l963.
l06. l769; DC.
- R. orįentaĮe (L.) Crantz, Class. Crucif.
Syst. nat. 2:433. l82l et Prodr. l:227. |324.
Mųagrum rugosum et
M. orįentaįe L. Sp. Pl. 640. 1753'
Pengux MopųüIrncTuül (270.joon.)
o. Vars 30-100 cm kõrge, püstine, harunev, alumises osas eemale_hoiduvate või allapoole suunatud harjaskarvadega, üļemises osas lühe_
mate karvadega. Lehed tumerohelised, õhukesed, mõļemalt pinnalt kare_
dakaryased, vahel üļemised lehed paljad. Mõnikord kogu taim peaaegur
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rugosum (lad. k')
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271. joon. Ķurdrapistri (Rapistrum rugosųm) leiukohad Eestis.
t
,

paljas. Juurmised lehed ja alumised varrelehed 5-15 (25) cm pikad ja
l,5-5 (B) clm laiad, rooįduļised, kanneljalt sulghõlmised, enamasti kolme
ļ<o1nrnurkselt nrulraja täkilissaagja hõlmaga kummalgi küljel ja palju
suu,rema ovaa1Se ebakorrapäraSelt madalahambalise tipmise hõlmaga.
Kesļ<mised varrelehed ļühema rootsuga, vähema arvu külgmiste hõlmadega ja terava ti,pmise hõĮmaga. Ulemised ļehed terved, aļusel ahenevad,
süstjad, harnbulised või terveservalised. oieraod veidi lühemad kui tupp,
karvased või paljad' Tuppiehed kitsas-elliptilised, 2,5-3,5 mm pikad ja
kuni l ,mm 1aiad, paljad, harvemini lühikarva,sed, vaevalt .märgatava
valkja äärisega. I(roonļehed tupest umbes poole pikemad (5-7 mm
pikad) , 2-3 mm 1aiad, mõlaja või äraspidirnunaja, ümara- või tömpjatipulise naastuga ja tupest pikema pinnukesega, sidrunkollased, tumedamate soontega. Tolmukad kroonlehtedest tunduvaļt ļüIremad. Emakasuue
e,rnakakaelast laiem. Pärast õitsemist pikeneb viļikond tugevasti. Viljaraod 2,5-3 mm pikad, koos viljaga va,stu vart surutud. Vili selgelt kahelüliļįne, karvane või paljas. Alumine lüļi 2,5-3,5 mrn pikk, ruijas, enamasįi ühe Seemnega' pakatav. Ulemine umbes niisama pikk, kuid palju
laiem, munajas kuni laįmunajas, enamasti ühe seemnėga, krobeliste roietega, tipul enam või vähem järsult peenikeseks nokaks ahenev; nokk pikem
kui lüli ülejäänud osa. Seemned l-2 mm pikad ja 0,8-l,5 mm laiad,
aļumises lülis kitsas-ovaalsed ja mõlemas otsas jär.sult lõppevad, ülemises lülis munajad. Seemne kest kollakaspruu,n'
Õitseb juunist sügiseni.
512

Väga, harva esiltev tulnukas. Seni levimas Tallinnas, eriti kaļasadama
piirkonnas. Leitud ka Pär,nust ja Tar,tust. (27l. joon.) P'õhiļisel levikualal
kasvab põldudel, teeäärteļ, ,kuivadeļ nõļvadel, prügil, steppides, sooļaku'

listel

poo1kõrbea1adel.

Esmakordselt leidis seda taime Taļļinna ,kalasadamast

A.

Remmel

1958. aastal.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroorpa-osa lõunalpooļsetes rajoonides,
Kaukaasias ja Kesk-Aasia läänepoolses osas. Väljaspool Nõul<ogude Liitu
peamiselt Lõuna_, Edela_, atļantilises ja Kesk-Euroopas, Ees-Aasia lääne_
OsaS, Edeļa-Aasia põhjaosas, Põhja-AaĪrikas, Põhja-Ameerikas' Mujal
juhuslikLr tulnukana. Pärit Vahemeremaadest.
ĀAajanduslik tähtsus. Levinud umbrolri, eriti Taga-Kaukaasias. Mür_
gine.

Eestis esineb kaks alamiiiki:
ssp. rugosum

- v|rjaraag alunrise viljalüli
vi1jaiüli,rnunajas;

pikkune või selļest 1,5 korda

pikern; ülemine
ssp. orientaĮe (L') Arcangeli, Comp. fļ. Ital. 49. l8B2 (Mgagrum orįen'
taįe L. Sp' Pl. 640. 1753)
'liljaraag alumisest viljaliilist l,5-3 ļ<orda
pikem; ülemine viljalüli kerajas või laimunajas, vāga järsult emaļ<akae_
1aks üleminev.

3. alamtriibirs AĄoricandįįnae (Prantl) Hayelr, Fļ' Steierm. t :547.
Tribus Hesperideae subtr. Moricandįinae Prantl in Engl. et
l909.
Prantl,- PĪIanzenĪam. 3 (2) : 203. 1891. _ Mediaalsed meenāärmed puu_
duvad v,õi ott väga väikesed. Tolmukaniidirl lihtsad või pil<ematel tolmu_
kateļ rnõnikord paarikaupa liitunud. Emakas istuv. Viļi -- ebaselgeĮi
kaheļüļiļine pakatav kõder' liokataoline üļqmine lüļi seemneteta' enamasti
ļühike. A1umine 1įrļi nroodusįab Suurema osa viĮja pikkusest' Idulehed
enamasti pikivaoga, tipuĮ ürnarduņiud või törrrbid, harva pügaldLrnud. Idujuureke paikneb vaos, mõnikord ka idulehtede serval.
37.

perel<ond

suitsrohi

Conringia
- 2 :418.
17$3.

;\dans. Fam. pl.

1

Adans

Enanrasti üheaastased, tervete lehtedega, paljad' sinaka 'kirmega tai_
lmed. Tupp1ehed püstisecl, irarva ,piistiseli ka1du, transversaalsed veidi
laiernad ja alusel kotjad. Kroonļehed valkjad või koļļased, mõnikord pur!pursete soontega, pika pinnukesega. Toļmukaniidid ļihtsad. Mediaalsed
.meenäärmed puuduvad. Transversaaised nääruned poo1ringikujulised,
,mõniį<ord kahehõlmalised. Emakas istuv. Emakasuue väike, peajas, enamasti pügaldunud. Viļi pikk, ruljas, neljakandiļine või selgmiselt veidi
ļ<okku surutud, pakatav. Suurema osa viljast moodustab alumine lüļi.
Nokakujuline ülemine ļüli lü'hike, ,ruljas või jämerrenud. Viija poolmed
,selge pikirooga, tipul teravad. Vilja vahesein na'hkjas; selle ņidermirakud

t

Nį.metatrrd saksa

'.33 l]estį NSV iloora

arsti H. Conringi (l609-_l681)

auks.

5į3

tt

paralleelsete seintega. Segmned asetsevad ūherealiselt. Idulehed piklikud,
üInardunud tipuga, madala pikivaoga või lamedad. Idu enamasti seljajuureli,ne.

Perekonnas on kuus ļiiki, mille ļeviku ras,kuspunkt asub Ees_ ja Kesk_
Aasias. Nõu,kogude Liidus neli liiki, neist Eesti NSV-s üks liįk.

* l.

Ida_suitsrohi

-

Conrįngia orientalls' (L.) Dumort. Fl. Belg. l23Engl. Pflanzenr_

1827; Busch in Irļ. URSS 8: 496. 1939; o. E. SchuĪz in
4 (84) :86. 1923; Kot. in O"n. VPCP 5:390. l9b3; rv\ischk.

in O.ri. Jleunurp,.
2:204. 1957; Mansf. Kulturpfl. Beih. 2: 103. 1959; Jank. in Liet. fl3:567. 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 Ų):a241958-1963.
Brassica orįentaĮ.į.s L. Sp. Pl' 666. |753'
Erųsimum
orįentaįe (L.)- Miļļ. Gard. Dict. ed. 8. 1768; Led. Fļ. Ross. -l : l92. lB42;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. CurI. Z77.lB52; Schmalh.
on. Cp. tl Īoxg. Pocc' l : 70. lB95.
E. perfoĮįatunl Crantz Stirp. Austr.
l:27. 1762; DC. Syst. nat. 2:508. -l82l et Prodr. I : 199. lB24; Fleischin Trautv. Quat. l (l) :28. 1829.
BocToĪIHafl. (272. joon.'s
- Konpuurua
o. Taim l0--50 (70) ,c.m kõrgune,
täiesti paljas, sinaka kirmegaVars püstine, enamasti ļihtne. Kõige alumised ļehed aļuseļ ahenevad'
āraspidimunajad. Varrelehed istuvad, elliptilised, aluseļ ümbritsevad vart
ļaiade kõrvakestena. Kõik ļehed terveservalįsed. oisikud väheseõielįsr.d.
c,6n.

Õieraod 4-6 mm pikad, püstiselt kaldu. Tupplehed 5-7 mm pi,kad, süst_
jad, väga kitsa valkja servaga. Kroonļehed 9-13 mm pikad, kiiljad, ümar_
dunud tipuga, kollakad või veidi rohekad. Tolmukad kroonlehtedest tun_
duvalt 1ühemad. Viljaraod 6-2a mm pikad, jämenenud, püstiselt kaļdlt'
Viljad neljakandilised, 5-12 cm pikad ja 2-3 mm laiad, asetsevad kaļdu.
Vilja nokk 0,8-3 mm pikk, tipu poole ahenev. Seemned 2,5-2,8 mm
pikad ja l,3-l,8 mm laiad, ovaalsed, pruu,nid, krobeļised.
Õitseb juunis, juu1is.
Tulnuļ<ana raudteedel, sadamates, laop1atsidel. Leitud mitmelt poolt
Eesti NSV_st, kuid enamasti üksikute eksemplaridena. (273. joon.) Põhi_
lisel levikua1a1 ļ<asvab põldudel umbrohuna, põlluservadel, teeäärtel'
pralLipaikadel, liivasel mererannaļ.
Eestist leidis ida-suitsrohiu esimest korda G. Pahnsch lB7B. a. Võrts_
järve kirdeka1dalt Jõesuust Emajõe äärest. Uuesti leitud aļates lg22' aastast. įlöödunud sajandi keskel kirjanduses avaldatud andmed esinemisest
Tartu ümbruse põldudel metsistunult on kaheļdavad.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_oSaS pearmiselt kesk- ja 1õunarajoonides, Kaukaas.ia.s, Lääne-Siberi lõu.naosas, Ķesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Euroopas, Ees-Aasias, Edela-Aasia põhjaosas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Ameerikas. Pärit idapoolsetest Vahemeremaadest'
lĮlajanduslik tähtsus. Noori võsusid tarvitatakse Kaukaasias salatinaMitmeļ pooi uuritaksesobivust õļikultuurina kasvatamiseks. Seemned"
sisaldavad 29,6010 õli, mis sobib toiduks. Lõunapoolsetes rajoonides umtr*
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orįentatįs (lad. k.) ._ ida-, įdamaįne'
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a _ taim õitsemisaja algul, Ö
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272. joon' Ida-suitsrohį (ConrĮngia orientaĮĮs\:
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273. ioon' Ida_suitsrohu (ConrĮngīa orientaĮĮs) ieiukohad Eestis

:rohi. Selle hävitamist keemiliste vahenditega raSkendab taime kattev
vahakiht.

5. triibus Lepidieae DC. Syst. nat. 2:521. l82l, <Lepidineae>. Enamasti esinevad ainult transversaalsed meenäärmed, mõnikord ka
:mediaalsed. Transversaalsed nääņmed paarilised või paarikaupa ühinenud,
jätkega või ilma. Vili _ pakatav või suletuks jääv kõdrake, enamasįi
,külgrniselt kokku surutud. Idulehed lamedad, ristsuunaS paindunud.või
,kokku murtud. Idu serva- või seljajuureline. Mürosiinrakud asetsevad

,mesofüllis või juhtkimpude juures, harva mõlemas kohas.

l.

alamtriibus Lepidiinae (Prantl) Hayek, Fl. Steierm. 1 :529. 1909.Tribus Sinapeae subtr. Lepidiinae Prantl in Engl. et Pra,ntl, Pflanzenfam.
:3 (2) : l59. l89l. _ Esinevad transversaalsed ja mediaalsed meenäärrmed.
'Transversaalsed näärmed enamasti paarilised, mõnikord siseküĮjel avatud
'pclolringi kujulised. Harva on transversaalsed ja mediaalsed näärmed
.ühinenud. Tolmukaniidid lihtsad. Emakas istuv või lühikese günofooriga.
Vili - külgmiselt kokku surutud pakatav kõdrake või sulgvili. Idulehed
lamedad, lineaaļsed või piklikud, seeme paindunud võį ristsuunas kokkurmurtud tipuga. Idu seljajuureline, harva servajuureline. Mürosiinrakud
'asetsevad mešofüllis või juhtkimpude juures.

:516

38. perekond võõrkress
Desv.

_

in Journ. Bot. 3:

Cardarįo

ļ

Desv.

163. t814.

Mit'rrreaastased, tefvete lehtede ja lihtkarvadega taimed. Tupplehed ļaia

valge servaga' asetsevad kaldu. Kroonlehed valged, äraspidi-kolmnurkse
naastu ja peaaegu ,niisama pika pinnukesega. Tolmukaid 6. Tol,mukaniidid
kitsad, aļusel veidi laienevad. Ēsinevad transversaalsed ja mediaa1sed
meenäärmed, mis on tugevamini arenenud kui Lepidi,an'i ,perekonnas.
Transversaalsed nāärmed paarilised, poolkuujad, lühemate toļmukate vāļimisel küljel peaaegu kokkupuutuvad; neil on jätke mediaalsete näärmete
Suunas. Mediaalsed'näär,med pikemate tol,mukapaaride välisküljel on
kolmnurksed. EmakaŠ istuv. Ema,ka.kael 'pikk. Emakasuue kergelt kahehõlmaļine. Vili _ sūletuks jääv, külgmiselt kokkusurutud südajas või
munajas kõdrake pika ja peenikese emakakaeļaga. Vilja vaheseina epidermirakud ebakorraņäraselt huļknurksed. Seemned suured, kummaski
viljapesas on neid üks. Seemne kest peaaegu sile. ldulehed piklikud'
Seemne tipul ainult veidi paindunud. Idu seljajuureļine. Mürosiinrakud
asetsevad juhtkirmpude juures.
Võõrkress pärineb Lääne_Aasiast. Perekonda kuuļub
laioma levikuga on C. d.raba (L.) Desv.

*

7 ļiiki, millest

l.

Įlarilik võõrkress _-: Cardarįa draba, (L.) Desv. Journ. Bot. 3:
l63. l8t4; o. E. Schuļz in Asch. et Graebn. Synops. mitteleur. Fl.54 (136):
232. 1938; Kot. in tD.rr. VPCF 5:4A4. 1953; Mischk. in On. JIeHHurp. o6.it.
2:206. 1957.
Lepidium draba L. Sp.Pl. 645. 1753; DC. Syst. nat.
2:529. l82l et- Prodr. l :203. 1824; Led.'Fļ. Ross. |:202. 1842; 'ü/ied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curļ. 366. lB52; Schmallr. on. Cp.
s IOxH. Pocc. I :98. 1895; Busch in Fl. URSS 8: 504. 1939; Eleks. in
Latv. fl. 2:323. 1955; Ja,nk. in Liet. fl.3:568. 196l; Muļl. et Frank. in
Can. Journ. Bot. 40 (l l) :1414. 1962.
L. draba ,ssp. draba
Markgr.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. a (l):418. 1958-1963. -Kap4apun
KpyflI(oBafl' IIepeųI{H-K rpynxonn4Hltü. (274. joon.)

-

4.

Vars püstine, 20-40 cm kõrge, rjlaosas rikkaļikuļt,harunw, tihedalt kaetud väga lühikeste karvadega kuni paljas. Kõik harud lõpevad

õisikutega. Jrrurnlised lehed ja alumised varrelehed rootsuga, keskmised
ja ülemised istuvad, vart südajasnoolja alusega ümbritsevad. Aļumised
ja keskmised lehed kitsas_elliptilised kuni süstjad, ü1emised .munajad.
Lehtede serv lrambuli,ne, rmõnikord aļumistel sopilishambuline või ülemistel
terve' Alumised ja keskmised lehed väga lühikeste ļihtkarvadega, ülemised täiesti või peaaegu paljad. Õisik tihe. Õied sįlmapaistmatud, lõhnavad. oieraod 4-8,5 mm pikad, paljad' oisiku telje alumine osa mõnikord
karvane. Tupplehed elliptilised, paljad, 1,5-2 mm pikad ja 0,9-l,B mm
laiad. Kroonlehed 2,3-3,3 mm pikad ja 1_l,3 mm laiad. Tölmukad kroon-

l

_ süda (südajate vilļade järgi).
teravamaļtselįne, põletav (teravamaitseļiste seemnete järgi).

Ķreekakeelsest sõnast kardįa

2 drabe (kr. k.)

_

Īainie ninri Dioskoridesel

5t7
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2?4. loon' Harilik võõrkress (Card.aria draba): a _ taim
lehtede, õĪte ja noorte viljadega, b _ vili. orig.
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275. loon, Fl.ariliku võõrkressį (Cardaria draba) |eiukohad Eestis,

lehtedest veidi ļühemad. Tolmuka,pead ovaaļsed, 0,5-0,7 mm pikad. Viljakobar tihe. Viljaraod horisontaalsed, peenikesed, 6-l3 mm pikad. Kõdrakesed 3-4,5 mm pikad ja 3,5-5 mm laiad, umbes I mm pikkuse emakakaelaga. Viljad paljad, üļernises osas 'kitsa andruga, sageli ühe seemne
kängumise tagajärjel asümmeetrilised ja vaheseina kohalt Soondumise
tõttu otsekui kahest kerast koosnevad. Seemned munajad või ovaalsed,
kokku surutud, pruunid.
Õitseb jtttrnis, juulis.
Tulnukana raudteedel, laoplatsidel, sada,mates. Harva. (275. joon.)
Fõhilisel levikuaļal kasvab tänava- ja põlluäärtel, põldudel, raudteedel,
kivistel nõļvadel, sooļakulistes steppides.
Esimest korda märkisid võõrkressi esinemist möödunud sajandi keskel Pandivere (Esup) ja Lahkme-Eesti vaļdkonna (Emed) piiril endise
Piibe mõisa juures F. J. Wiedemann ja E. Weber. Uuesti ļeitud aļates
1957. aastast.

ja

Üldlevįk. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, uļatudes põhjas Laadoga
llmenini, Kaukaasias, Lääne-Siberi lõu'naosas, Ida-Siberi edelaosas,

Kesk-Aasias. Kogu Euroopas

pea1e Põhj a-S.kandinaavia, Ees_Aa'sias, Lääne_

'Hiinas, Lääne-Himaalajas, Ędela-Aasia põhjaosas (harva 1õunaosas),
Põhja-Aafrikas, Põhja-Ameerikas' Mujal juhuslikult. Pärit Ees-Aasiast.

Majanduslik tähtsus. Juurevõsundeid moodustav įüütu umbrohi' Seem_
Kesk-Aasias ja Kaukaasias pipra asemel. Lehed sisaldavad 56,3 mg% C-vitamiini. Võõrkressist saadava eeterliku õli koostises
įeidub väävlit. Noori taimi söövad lambad.

'.neid kasutatakse

5r9

39, perekond kress

*

L. Sp. Pl. 643.

Lepidiuru.t L
1753.

Uhe- kuni mitmeaastased, tervete kuni sulgjaguste lehtedega, liht*
karvadega või paljad, väga vāikeste ja sageli puudulike õitega taimed"
Tupplehed püstiselt egmaļelroiduvad, valkja äärisega' ,pole aiusel koijad.
Kroonlehed väikesed, enamasti valged, mõnikord puuduvad või kängunud.
Tolmukaid 6, 4 või 2. Toļ'mukaniidid lihtsad, aluse poole veidi ļaienevad.
Tcrlmukapead ümarad. Esinevad nii transversaalsed kui ka mediaaļsed
meenäärmed, kõik kujult kolmnurksed; transversaaļsed näärmed on paarilised. Emakas istuv. Emakakael enamikul liikideļ lühike. Emakasuue
peajas, lõpeb tömbiļt või on kergelt hõl,mine. Kõdrakesed ümarad või
ovaalsed, pakatavad, kah,eseemneļised' Vilja poolrned tiivulised või tiivutud, tipul enamasti pügaldunud, võrkja roodumusega. Vilja vaheseirr
kitsas, läbipaistev. Seemned lamedad, mõnikord äärisega, asetsevad rip_
puvalt. Seemne kest peaaegu siļe. Iduļehed lineaalsed kuni peaaegu üma_
rad, ristsuunas paindrrnud või kokku murtud, enamasti terved, harva jagunenud. Idu seljajuureline, harva servajuureline. M,ürosiinrakud asetsevad
mesofüllis.
Perekonda Lepidiurrl kuuĮub umbes l30 liiki, mīs on levinud kogu
uraakeral peale polaaraļade. Nõukogude Liidus on perekond esindatud 27,
r:eis,t Eesti NSV-s seits,me liigiga.

I-IIKIDE MÄÄRAMISE TAEEL

Ī.

ļ(eskmised

kestega

ja

üiemised varrelehed ,ier'ved, vart üņbri'tsevate

ļ<,õrva.

2

Varrelehed kõrvakesteta, terved või jagurrenud
, 3
Keskmised ja ülemised varrelehed laimunajad, pa}jad, suurte ümar_
dunud kõrvakestega. Juurmised lehed ja alumised varrelehed kahelivõi kolmeli-sulgj agused
3. Ķaeluskress _ Lepidium perfolĮatum L-

2.

'jasnoolja alusega, karvased. Juur,rnised lehed ja aļunrised varrelehed
terved või kanneljad
l. Põldkress _ Lepidiutn campestre (L') R. Brown

3'

Krooniehed puuduvad või on tupplelr'tedest lülrernad .
4
I(roonlehed tupplehtedest pikemad
5
Juurmisecl lehed ja aļumised varreļehed sulgjagused või kalreli-sulgjagused. I(eslrmised varrelehed sulgjagused võį terved, ülemised ter_
ved' Kogu taim ebameeldivalt'#:;
kress _ Lepidium ruderaĮe L-

4'

l
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Kreekakeeļsest sõnast Įepidion

-

soomuseke (vĮĮja kuju järgi)

Kõįk ļehed terved. Juurnrised lelred ja aiumised varrelehed sügavalt
saagjad, keskmised ja ülemised varrelehed hõredali hambulised
6. Liivkress _ Lepidium densifĮorum Schrad.

5.

Kõdra,kesed tiivutud

4'

Randkress

_

Lepīdiurn ĮatifoĮium L'

Kõd-rakesedtiivulised.

6. Viljad laia tiivaga' Viljaraod püs,tiselt kaļdu

,

2. Salatkress - Lepidįunt

Viljad kitsa tiivaga. Viljaraod eemalehoiduvacl
7. Virgiinia kress _ Į-epĮdĮtun

..,:

satīuLLm L.

r:ĮrginĮcutrl L'

l. sektsioon Lepia (Desv.) DC. Syst. nat. 2:534. 1821. - Genus
Lepia Desr;. Journ. Bot. 3 : l66. lBl4.
tiivulise tipuga' Emaka- i(õcįrake
jagunemata. Vil,jaraod peakael pikk, tiivaga kokku kasvanud. Įdulehed
aegu horisontaaļsed, umbes vilja pikkused. Õied täieļikud.
* ļ. Fõļdkress - Lepidi,um campestrer (L) R. Brown in Ait. Flort.
Kew. ed. 2.4:BB. l8l2; DC. Syst. nat. 2:535. l82l et Prodr. 1:204' ĪB24;
Led. Fļ. Ross. 1 :204. 1842; Wied. et Web. Beschr' plran. Gew. Esth-, Lirl_
u. Curļ. 366. lB52; Schmaļh. o.rr. Cp. u Įoxu. Pocc. l ; l00. lB95; Busclr
in Fl. URSS B: 506. 1939; o. E. Scļiulz iir Asch. et Graebn. Synops.
mitįeleur. Fl. 54 (136);lBB. l93B; Kot. in o.ņ. VPCP 5:394. 1953; Eleks.
in Latv. |ļ.2:323. 1955; Jank. in Liet. fļ. 3:569. 196l; Marl<gr. in Flegi,
iļlustr. Fl. įlitt.-Eur' ed. 2. a (l) :405. l958-i963.
ThĮaspi carnpestre
L. Sp. Pl. 646. 1753; Fischer, Zusätze Naturgesch.- Livļ. |26. l7B4'
K.lonoņHtrx lro.Įeeoft. {276. joon.)
O, o. Vars 20-50 cm kõrge, püstine, lühikarvane, tihedalt lehistunud,
üļaosas kännasjalt harunev. Juurrnised 1ehed laiuvad, rootsulised, pikli_
kud, sopilisha,nrbulised või kanneljad, õitsemisajaks ļiuivanud. Aļumisec
varrelehed 1ühikese rootsuga. Keskmisecl ja ülamised varrelehed püstised,
kitsasmunajad, vart südajasno,olja alusega ümbritsevad; leheserv allpool
hambuline, tiprr lähedal terve. Kõik lehed karvased, samutį nagu Vars.
Õieraod eemalelroiduvad, umbes 2 mm pikad, karvased. Tupplehed munajad, umbes ļ,5 mnr pikad, 1ria va1kja 'Seļvaga' tipul violetsed. Kroon_
lehed valged, umbes 2,5 nl,m pikad, kitsa äraspidinrunaja naastuga, mis
sujuvalt tupe pikkuseks pinnukeseks alieneb. Toimukad rpeaaegu kroonlehtede pikkused. Pärast 'õitsemist pikenevad kobarad väga vähe. Viljaraod horisontaalsed või isegi kergelt a11apoo1e paindunud. i(õdralresed
laįovaalsed, 5-7 mm pikad ja 4-6 mm laiad, allpool tugevalt puhetunud ja aļusei ümardunud, ülalpool kokku surutud, tipul püga1dunud.
Emakakael 1ülrike, umbes sisselõike pikkune. Vilja poolnred tilredaļt asetsevate sooniusjate papiĮlide tõttu karedad, aluselt aļates kuni a1umise
kolmandikuni väga kitsa, ülal,pool ļaieneva tiivaga. Seemned rnu.najad,
'

campestre (Iad' k.)

-

põļd_, põllu-, põllul kasvav
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276. joon. Fõldkress (Lepidium campestre)i a _ talm lehtede,
õite ja noorte viljadega (orig.), Ö _ vįli, c
seeme.
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277. joon. Põldkressi (LepidĮum canįpestre) leiukohad Eestis.

2-2,5 mļn pikad ja l_i,5 mm laiad, vaevalt märgatavalt kokku

surutud,

köbrulised, pruunid'
Õitseb juunis, juulis.
Väga harva esinev tulnukas. (2?7 ' joon.) Põļriļisel lel.įkualal kasvab
umbrohuna põldudel, põllu- ja teeäärtel, prahipaikadel, metsaservadel.
Põldkressi esinemist Eestis mārgib esimesena J. W. L' Luce lB23. a'
Saaremaal. l862. aastast pärinevad L. Gruneri andmed põldkressi ohtra
esinemise kohta kesap,õllul Pandivere valdkonna (Esup) põhjaosas Maidla
mõisa ļähedal. Alles 1957. aastal leidis A. Remmel uuesti põldkressi Tartu
raudteejaama kaubalao tagant prügilt.
Uldlevik. Nõukogude Liidus Euro,opa-osa kesk_ ja lõunarajoonides
ning I(aukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Ėu.oopm
peale Põhja-Skandinaavia, Ees_Aasia läänepoolses osas, Pohja_AmeeriĖas.

Pärįt Vahemeremaadest.

Majanduslik tähtsus. Umbrohi ,põldudel ja jäätmaadcl. I(aukaasias tarviįatakse lehti salatina. Seemneicl tuntakse rahvameditsiinis reumavastase
ravinlina. Põldkressist saadav eeterliļ< õļi sisaldab väävlit' Hea meeįaim.

2. sektsioon Cardamon DC. Syst. nat.2:533. l82l. I(õdrakese tipp
tiivuline. Emakakael umbes sisselõike pikkune, ainuļt aļumises
osas tiiba_
dega kokku kasvanud. Idulehed enamasti k,oļmelõhesed. Viljaraod püstisec,
viljast lįihenrad. Õied täielikud.
523

_

LepklitLtn satįaum ' L. Sp. Pl. 644. 1753; DC.
Syst. nat.2:533. l82l et Prodr. l:204. lB24; Luce, Prodr. fl. Osil.222.
t823; Led. Fl. Ross. I : 203. 1842; Rupr. Fl. Ingr. I : ll2' 1860; Schmalh'
orr' Cp. n ĪoxH. Pooc. 1 : 99. lB95; Busch in Fl. URSS B: 50B. 1939;
o. E. Schuļz in Asch. et Graebn. Synops. mitteļeur. Fl. 54 (136): l99.
1938; Kot. in O.rr. VPCP 5 :395. 1953; Mischk. in Qn. Iennurp. o6.n.
2:206. 1957; Jank. in Liet. fļ. 3:570. 196l. - L. satįaun ssp- satiaum _
iltarkgr. in Hegi, ļļlustr. Fl' Mįtt.-Eur. ed. 2. 4 (1) :40B. 1958_1963. _
KĮonosĮ{Hķ nocesnoiļ. (278. joon.)
o. Vars püsti.ne, 20-56 om kõrge, paljas, sinaļ<a kirmega, üļaosas
harunev; ka harud püstised. Lehed õhukesed, heļeroheļised, rootsulised,
paljad, ainuļt rootsuosas hõredaļt kaetud väga lühikeste karvadega. Juur'
mised lehed ning a1umised ja keskmised varreļehed ebakorrapäraseļt
suigjagused või kaheļisulgjad. Į(eskmised varrelehed 5-9,8 cm pikad,
kummalgi küljel l või 2 lineaalse hõlmaga; tipmine lrõlm pikk, ļineaalne.
Uļenrised var.relehed terved, lineaa1sed. Õied väikesed, hästi ļõhnavad.
Õieraod l,5-3 mm ,pikad, paijad. Tupplehed elliptilised, I,4-l,7 mm
pikad ja 0,5-0,9 ,rn'm laiad, sageli udemeļised. I(roonļehed äraspidimunaja
naastuga ja naastust lühema pinnukesega, ti'pui ümardunud,2,2-3,4 mm'
pikad ja 0,6-l 'mm laiad, valged. Tolmukad kroonlehtedest lühemad.
Tolmukapead munajad, 0,4-0,6 mm piliad, violetsed. Viljakobar pikk.
Viljaraod püstiselt ļ<aldu, 3,4-5,5 (7) mm pikad, veidi jämenenud. Kõd_
rakesed ovaalsed, külg,miseli tugevasti kokku surutud, tipul pügaldunud.
Enraļ<akael sisseĮõikest lühem. Viljad 5-6 mm pikad ja 4-5,3 mm ļaiad,.
paljad, keskeļt Įcuni tipuni tiivulised. Seem'ned piklikud, 2,3-2,8 mm.
pikad ja l'l--l,3 mm ļaiad, ristlõil<es koļmnįrksed. Seemne kest punakas'
pruun. Iduļehed jagurrenud.
maist juulini.
' Õitseb
Eesti NSV-s kasvatatakse ļrarva. Mõnikord leitakse teede ääres, prahĻ
paikadel, muruplatsidei, raudteede1, väga harva umbrohuna,põ1dudel.
E. Lepiku and,rnetel esines saĮatkress 1930. a. Jõgeval (Emed) põlluumb'

*A2.

Salatkress

rohuna.

Üldlevik. Suuremal osal, maakerast levinud kuļtuurtaim. NõukogudeLiidus pea'miselt Euroopa-osa kesk- ja 1õunarajoonides ning Kaukaasias..
Spontaanselt kasvab Kirde-Aa,frikas ja Edela-Aasias.
Majancluslik tähtsus. Kõrgeväärtuslik köögivilja- ja sõödataim. Noort
taime tarvitatakse saļatina. Sisaļda,b väga palju proteiini (34,50lo) ja väga
vähe tselluloosi, rohkesti mineraaļsoolasid ning A-, E-, Bl- ja C-vitamiiniC-vitamiini-sisaļduse (l65 mg%) poolest on salatkress palju väärtuslikum.
kui lehtsaļat (20 mg%). Rahvameditsiinis kasutatakse verejooksu, skor'
buudi, palaviku, maohaiguste ja im,potentsuse vastu ning diureesi soodustamišeks. Seelnned sisaldavad 250lo, mõningaiĮ andmeil isegi kuni 580/o
valgustusõliks sobivat õli, peale selle ka eeterlikku õli. Etioopias kasva*
taįakse õli saamiseks. Meetai,mena teisejärguline. Väga vana kultuurtaim;
seemneid on leitud Egiptuse vaa,raode hauakambreist.

I
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sa'tįuum (lad. k')

*

kasvatatav, küļl'atav

d

a

b

27.8. joon' Sa,laįkress (LepidĮum' satiaunl):,

viljuva taime ülemine osa, r/

a

- viįi.

juur, ä
{a,

b ja- e

õitsev tai'm, c

-

orig,)

_

3. sektsioon Lepidiunt. - Nasturtįastrum Gren. et Godr' Fl. France
(Med.) Thell. Gatt. LepĮdium 75, 126.
t5t. l848. _ Nasturtįoįdes
_
Pflanzengatt. l : Bl. |792.
Med.
Nasturtįoįdes
Genus
1906.
- Kõdrake

t

:

tiivuļine või tiivutu. Tiivad pole emakakaelaga kokku kasvanud. Emakakael mitmesuguse pikkusega. Iduļehed terved. Viljaraod enamasti vilja
pikkused, eemaļehoiduvad. Õied sageli puudulikud.

alamsektsioon L.epid.ium. _ LepĮdiastrum (Dc.) Thell. l. c. DC. Syst. nat. 2:547. tB2|. * Kõdrake täiesti või
Lepidįastrurrl
Sect.
peaaegu tiivutu. Emakaļ<aeļ lühike.

l.

Lepidium perf oĮiatunt I L. Sp. Pl. 643. |753;
DC. Syst. nal.2:541. l82l et Prodr. l:206. lB24; Led. Fl. Ross. I :206;
lB42; Schmalh. O.rr. Cp. H ĪoNg. Pocc' 1 : l00. lB95; Busch in Fļ. URSS
8: 5l2. 1939; o. E. Schulz in Asch. et Graebn. Synops. mitteļeur. Fl. 54
(136) : 20l. l93B; Kot. in o.ņ. VPCP 5 :398. 1953; Markgr' in Hegi,
Illustr. Fl. Mitt._Eur. ed.2' a (l) :412. l95$-l963. - K,ronosrĪļrķ npoll_
3eHHoJIļĮcTHt;tr. (27 9' joon.)
o, o. Vars 20_40 cnr kõrge, püstine, harunev, hõredalt karvane, rikkalikult ļehistunud. Juurmised 1ehed pikarootsulised, kaheli-sulgjagused,
kiįsaste pikkade hõlmadega, 6-10 cm pikad. Aļumised varrelehed vähem

*

3' Kaeluskress

jagunenud ja peaaegu istuvad, karvased. Keskmised ja ülemised varre_
ieĒed istuvad, terved' laimunajad või peaaegü ü,ffiarād, tipul terava,1,
unrbes l,5 cm pikad ja l-l,5 cm 1aiad, terveservaļised, paljad; ümbritscvad vart oma sügavalt südaja alusega. Õied väga väikesed. oieraod 23 mm pikad. Tupplehed elliptilised, umbes I mm pikad ja 0,5 mm laiad,
kitsa valkja servaga, karvased. Kroonleired kahvatukollased, 1,2-1,5 mrn
pikad ja 0,2 m,m laiad, mõ1ajad, aegamööda pinnukeseks alren'evad, tipul
tömbir1. Tolmukad kroonĮehtede pikkused. Tolmukapead munajad, umbes
0,2 mm pikad. viljakobar pikk. viljaraod peenikesed, paljad, eemalehoiduvad, peaaegu vilja pikkused. Kõdrakesed ünrarad või ovaalsed, mõnikord
pikkusest laiemad, umbes 4 mm pikad; peaaegu tiįvutud, pügaldunud
tipuga, paljad. Emakakael sisseĮõikest veidi pikem' Seemned ovaalsed,
äärisega, umbes 2 mm pikad ja 1,5 mm laiad, ,peaaegu siļedad, tumepruunid.
Oitseb juunis, juulis.
Väga harva esinev tulnukas. Esmakordselt leidis kaeļuskressi |922.
aasįal Talļinna sadamast Th. Nenjukov. Seni 1eitud ainult Tallinnast ja
Tarįust' (280. joon.) oma põhilisel ļevikualal kasvab soolakuļistes steppides, kuivadel kinkudel, põ1luservadel, teede äāres.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja ļõunarajoonides,
Kaukaasjas, Lääne-Siberi lõunaosas, Kesk_Aasias. Väļjaspool Nõukogude
Liitu Euroopas pea1e Põhja-Skandinaavia, Väike-Aasiast Himaalajani'

I per|oĮiatum (lad. k') _ läbistatud Įehtedega (tegelikult ümbrįtsevad varrelehed
varį oma sügayalt südaja alusega).
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279. joon' Kaeluskress (LepidĮum perfoĮĮatum.):
Orig.

a

_
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leiukohad Eestįs'
280, joon. Ka'eluskressi (LepīdĮun perfoĮĮatum)

Pärit EesLääne-Hiinas, Mongoolias, Põhja-Aafrikas, Põhja_Ameerikas.
Aasiast.

Maįanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis tuntud vahendina'peavaļu
õ1i'
vastu. Võib tarvi.tada saļatina. Seemned sisaļdavad l1_l9%

4.Randkress_LepidiurnĮati|oĮiunlįL.Sp.Pl.644.1753;DC.Syst.

lB42; Wied'
naL.2: 548. 1B2l et Prodr. l:207.1824; Led. Ft. Ross. 1 :206.
ol'
Schmaļh'
1852;
365.
Curl.
u.
et Web. Beschr. prran' Gew. Esth-, Liv1939;
8:
515'
URSS
Fl'
Cp. r, IOxn. Pocc. I :98. lB95; Busch in
: 20a'
o. n. Schulz in Asch. et Graebn. Synops. mitteleur. Fļ. 54 (136)
2
o6n.
l93B; Kot. in ol. yPCP 5 :4O0. 1953; Mischk. in Q.rr. Jlerrunņ.
"
Fl'
205. 1957; Jank. in Liet. fl, 3: 570. 1961; Markgr; in Hegi' Illustr'
Mitt.-Eur. ed.2. a (t):414. 1958_ļ963. _ KĮonosHlix ulHpol(oJlĮĮcrHrtir'
(281. joon.)
4. Juur tugev. jāme, ,mädarõika maitsega, maa_aluste r'oomavate
võsunditega. vįs si-lo cm kõrge, tugev, püstine, rikkalikuļt lehistunud,
paljas,
mānikord alumises osr. īühik.ste karvadega, tipu poole paljude
^hu*d"gr,
mis omakorda harunevad arvukateks õisikui'd kandvateks osa_
deks. Lįhed nahkjad. Juurmised lehed ja alumised varrelehed rootsulised'
kitsa munaja 1abāga, 9_2l,5 cm pikad ja 2,6-5,6 cm laiad, täiesti paljad kuni tiĖedalt ļūhikarvased. Hõreda karvasuse p'uhul paiknevad karvad

|
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ĮatĮ|oĮīttn (lad. k.)

-

laiaįetrine; sģradest Įatus

_

|aī, |oĮĮum -_ leļļt.

b

28l. joon. Randkress (Lepidium

Įati|oĮium)

taime ülemine osa

34 Eesti NSV

iloora

c : tainre alumine
c - vili. Orig,
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2B2. joon. Randkressį (Lepidiurn' ĮatĮfoĮium) leiukohad Eestis.

ja rilemised varreļehed süstjad,
2-12,5 cm pikad ja 0,4-4,5 cm laiad, tipuĮ teravad või teritunud, paljad,
ülemised enamasti terveservaļised, teised Saagjashambulised. Kõige ülemised lehed kõrglehtede taolised, süstjad, tipul valge äärisega. Pöörisjas
ļiiįõisiļ< on väga rohkeõieline. Lihtõisikud väga tihedad, kerajad. Õieraod
2,5-4,5 mm pikad, paljad. Tupplehed munajad, l,l-1,6 mm pikad ja
pea,miselt lehe alumisel pinnal. Keskmised

0,6-l

mm 1aiad, 1aia va1ge äärisega, väheste karvadega, sageli vioļetsed.
Kroonlehed |,7-2,5 mm pikad ja 0,9-l,4 m,m laiad, ümara või munaja
naastuga ja naastust lühema pinnukesega. Tolmukad kroonlehtedest veįdį
lühemad. Tolmukapead kitsasmu,najad, 0,6-0,9 mm pikad. Emakasuue
kaelast palju laiem, kettataoline. Viljakobarad tihedad. Viijaraod peenikesed, 3,8-4,5 mm pikad, alumised eemaļehoiduvad, üiemised püstisedKõdrakesed ovaalsed, 2,3-3 mm pikad ja |,6-2 mm 1aiad, tipul vaevalt
märgatavalt pügaldunud, eenduva õmblusjoonega (eriti noorelt), hõredalt pehmekarvased, tiivutud. Seemned ovaalsed, l,l-1,2 mm pikad ja
0,6-0,8 mm laiad, roostepruunid, kitsa äärisega.
Õitseb juunist augustini.
Mereäärseteļ niitudel ja kĮibustel rannavalļidel saļiinses vöõndis.'
Kohati läänesaarte rannal ja mandri läänerannikul, juhuslikult KaguEestis. (2B2. joon.) Hemeradiafoor. Leiukoht Saar,emaal Sõrve poolsaare
lääneraniral on täpsemalt määramata.
Üldlevik. Nõu,kogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja Įõunarajoonides,
Kaukaasias, Lääne_Siberi lõunarajoonides, Kesk-Aasias. VäĮjaspooį Nõu530

kogude Liitu kogu Euroopas peale Põhja_Skandinaavia, Edela-Aasias,
Väike-Aasiast FIimaalajani, Tiibetis, Läāne.Hiinas, Põhja-Aafrikas, PõhjaAmeerikas. Pärit Lääne-Aasia soolakuļistelt kõrbeaļadeļt.
Majanduslik tähtsus. Keskajal kasvatati saļati- ja vürtsitaimena.
Kaasajal harva kultuuris. Mõneļ pool Kaukaasias tarvitatakse veel rrüüdki
seemneid kulinaarias ja noori ļehti sa,latina. Juure ja rohtse osaga raviti
va.rem skorbuuti, vesitõbe, kõhuhaigusi, ,puusavalu ja nahalööbeid. Seemned sisaldavad eeterļikku õli. Mõneļ pool kasvatatakse dekoratiivtaimena.
Nõukogude Liidu Euroopa-osa kagurajoonides ja Kesk-Aasia sooļakulistel
põldudel esineb umbrohuna.
Vormid:
Ī. Įatifolium
- kogu taim paljas; mõnikord alu,mistel ļehtecįel hõredalt
udckarvu; sageli esi.nev vorĪn;
Ī. pubescens Kuusk f. nov.l
mõnel juhul ka keskmiste
- aļumiste,
ļehtede laba ja roots kaetud tihedali
udekarvadega; vahel ka varre alumisel osal udekarvu; ļäänesaarte ,randadel kohati'

2. alamsektsioon DiĮeptium (Raf.) Thell. Gatt' Lepidium l906.
Genus DiĮepttum Raf. Fl. Ludov. 85. l817.
- Kõdrake tiivulise tipuga.
Emakakael lühike.
5. Haisev kress Lepidium ruderale, L. Sp. pl. 64s. l7E3; Fischer,
- 1778; DC. Syst. nat.2;540.
Naturgesch. Livļ' 262'
l82l et Prorlr. r:205.
lB24; Led. Fl. Ross. l:204. lB42; wied. et web. Beschr. phan. Gerv. Esth-,
Liv- u. Curl. 365. lB52; Rupr. Fl. Ingr. t:1ll. 1860; Šchmalh. @l. Cp.
n Ioxg. Pocc. 1:100. 1895; Busch in Fļ. URSS B:5ll. 1939; o. E. Schulz
in Asch. et Graebn. Synops. mitteļeur. Fl' 54 (l36):2l5. lg38; Kot. in
o.rr. VPCP 5:39B. 1953; Eleks. in Latv. Ī1' 2:324. t9õ5; Mischk' in @',r.
JleuaHrp. o6n.2:204. 1957; Jank. in Liet. fl. B:b72.1961; Markgr. in Hegi,
Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.4 (l):a09. 1958-1963.
- Exs.: K. EichĻ.
Eesti taimed 3, n" l0B, t08a. l93B.
K"ū,onosHHĶ MycopI{bIžr. (2B3. joon.)
- kõrgune taim. Vars kaetud-väga
o, (r. Vastikult lõhnav 8-26 cm
ļühikeste eemalehoiduvate karvadega, rikkalikult lrarunerl; harud lopevārl
õisikutega. Lehed tu'rnerohelised, SamaSuguSe karvastusega nagu vars.
Juurrnised lehed pikarootsulised, 2,2-8,6 cm pikad ja 0,4-l,T cm laiad,
enamasti kaheli-suļgjagused, hõredalt karvased. Esimese järgu hõlmad
ebakorrapäraselt suJgjad, mõnikord ainuļt veidi sisse ļõikunud, asetsevad
hõredalt. Alumised varreļehed juurmiste 1ehtede sarnased, ainult ļühelna
rootsuga. Keskmised varrelehed istuvad, ena,masti sulgjagused, mõnikord
terved, lineaalsed või veidi mõlajad, tömbitipulised, teivāservalised, kar_
vased' Ulemised varreļehed terved' Keskmised ja üļemised varrelehed
1

. LepĮdium ĮatifoĮĮunl Ī.. Ī. pubescens Kuusk f. nov. I-amina et petioĮi foļįorum
inferiorum, nonnumquam medio'rum dense pubescentes. Cauļis inĪerne inįeidum pubescens.

R.P.S.s. Estonica, insulae occidenįales, locatim ad litus. Typus: insulae Vaika' 20. VII
ļ959 v. I(uusk legit, in herb. InsL Zool. et Bot' (Tartu).
z ruderaļe (lad. k.) _ elamute ü.mbruses ja prahipaikadel kasvav.
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283. joon. Haįsev kress (LepĮdĮum ruderaĮe'1:

õiĮe

ja

noorte viljadega.

c

_

cjad-orig.)

-

0,5._3 cm pikad ja 0,7_2,7 mm laiad. Silmapaistmatud rohelised õied on
l,3_2,5 mm pikkuste karvaste raagudega. Tupplehed munajassüstjatl,
sisserullunud servade tõttu näivad peaaegu lineaaļsetena, ülaosas sagcii
violetsed, 0,6-l,l mm pikad ja 0,3-0,4 mm laiad, hõredalt lühikarvased.
Krooniehed puuduvad. Tolmukaid 2 (mediaalsed), umbes tupplehterle
pikkused. Tolmukapead kerajad. Viljaraod 2,6-4,2 mm pikad, püs;tiselt
įaļdu, sirged, peenikesed. Kõdrakesed munajas-ovaalsed, tipul kitsamad
kui į. densif lorum'i\, 2:,4-3 mm pikad ja l,7-l,9 mm laiad, tipul pügaldunud, ülemises osas kitsatiivalised, teravnenud tiivahõlmadega. Seemned
kiįsasmunajad, l,3_l,6 mm pikad ja 0,7*0,8 mm laiad, kollakaspruunid.
Oitseb maist augustini.
Sage raudteejaamadeS, prahipaikadel, asuļates ja ääreļinnades, hoonete ümbruses, teede ääres, liivasteļ ja kivistel platsidel, tänavasi11uįise
vahedes. Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne'
Siberi kesk_ ja lõunarajoonides, Ida-Siberi lõunaosas, Kesk-Aasia põhja'
poolsetes rajoonides. Väljaspool Nõukogude Liitu kogu Eur'oopas, Ees_
Aasias, Mesopotaamias, Himaalajas, Hiinas, Mongoolias, Põhja-Ameeri'
kas. Pärit Vahemeremaadest.
Majanduslik tähtsus. Umbrohi ja prahitaim. Uks eksemplar annab kuni
1300 seemet. Rahvameditsiinis tuntud ravimina vahelduva palaviku vastu.
Vastiku haisu tõttu peletab ļutikaid, kirpe, terakärsaka vastseid. Kui loo'
mad seda taime söövad, omandavad nende iiha ja piim sama haisu. Seem'
ned sisaldavad 22,4% oll. Haisvast kressist saadav eeterļik õļi sisaļdab
väävlit. FIea sööt küülikutele. Eriti meelsasti söövad nad seemneid, mis
võivad täiesti asendada kontsentraate.

* 6. Liivkress LepĮdium densīf Įorum ļ Schrad. Ind. Sem. Hort.
Goett. 4. 1832; o. E. Schuļz in Asch. et Graebn. Synops. mitteļeur. Fļ. 5a
(136) :2l3. 1938; Kot' įn <D.ir. VPCP 5:396. 1953; Eleks. in Latv. Ī1. 2:
326. l955; Mischk. in O.n. Jleuurrrp. o6n. 2:205. l957; Jank. in Liet. fļ.
3:573. 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.4 (l) :410.
l958-l963.
K.nonoBHIļK rycToųserķoslIü. (2B4. joon.)
o, o. Vars 9-35 cm kõrge, üļemises oSaS enamasti harunev, väga
lühikeste karvadega tihedait kaetud. Lehed lihtsad, teravaiipulised, sama'
suguse karvastusega nagu vars. Juurmised ļehed sügavalt sisseļõikunult
saagjad, sujuvalt rootsuks ahenevad. Alumised ja keskmised varrelehel
süstjad, rootsu1ised või aheneval aluseļ istuvad, sügavalt ja hõredalt

saagja Servaga või vähemalt tipmises osas mõne hanrbaga, l,7_3'5
(4,5) cm pikad ja (l,|) 2-7 (l0) mm laiad. Ulemised varreļehed lineaal_
sed, istuvad, tipul paari hambaga,7,6-|5,7 mm pikad ja |-l,7 mm ļaiad.
Õied silmapaistmatud, rolrelised. oieraod l,B-2,B mm pikad, karvased.
Tupplehed kitsasmunajad, 0,8-l ,2 mm pikad ja 0,4-0,6 mm Įaiad' tipul

enamasti violetsed, hõredaļt karvased. Kroonļehed kängunud või puuduvad. Tolmukaid enamasti 2 (mediaalsed), umbes tupplehtede pikkused.
Į

densĮ|Įorum (lad. k.)

_

tihedaõįeline; sõnadest densus

_

tihe, flos

_

õis.
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285. joon. Liivkressi (LepidĮum densifĮorum) leįukohad Eestis.

"Tolmukapead kerajad. Emakakael peaaegu puudub. Viljakobar pikk ja
tihe, pikem ja tihedam kui haisvaļ kressiļ. Viljaraod veidi jämenenud ja
enantasti kaarjalt allapoole paindunud, 2,5-4,l mm pikad. Kõdrakesed
peaaegu ümarad või ärraspidirnunajad, 2,5_3,2 mm pikad ja 2-2,6 m'm
Įaiad, pügaldunud tipuga, paljad. Vilja poolmed tĘul kitsatiiva1iserl,
tömpide tiivahõlmadega. Seemned kiįsasmunajad, kollakaspruunid, l,3_
1,6 mm pikad ja 0,8-l mm ,la,iad.
Õitseb maist augustini.
Täiesįi kodunenud tuļnukas raudteedeļ ja laoplatsidel. Sagedamini
Fõhja- ja Kagu-Eestis. (285. joon.) oma i<odumaal Põhja-Ameerikas kasvab kuļtuuristamata aladeļ, teeäärtel, karjarnaal kuival ja ni,iskel pinnasel'
Esmakordseit Eestis leidsid liivkressi |924' a' K. Linkoļa Aegviidust
ja P. Thomson Pärnust.
Üldlevik. Nõukogude Liiduš Euroopa-osa läänerajoonides. Kesk- ja
,atlantilises Euroopas, Skandinaaviamaades, Põhja-Ameerlkas, eriti Kana<las ja USA põhjapoolsetes osariikides.

Virgiinia kress _ Lepidium uirgitlicurrl į L. Sp. Pļ. 645. 1753;
DC. Syst. nat. 2:538. l82l et Pr,odr. 1 :205. 1824; O. E. Schulz in Asch.
et Graebn. Synops. mitteļeur. Fl. 54 (136) :2l0. l93B; Busch in Fļ. URSS
8: 512. 1939.
- L. airginicurr? ssp. airginicurn - Markgr. in Hegi, Illustr.
I aĮrginicum (lad. k.) _ virgiinia, Virglinias kasvav

*7.
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ņl. Mitt._Eur. ed. 2. 4 (t).:4l2. 1958_1963.
{zso. ioon.)

-

KnonoBunķ nuprnucxufr"

: o, o. Püstine, l0-50 cm kõrgune, udekarvadega kaetud, ülaosas
haruneva var,rega taim. Juurmised lehed rootsulised, pil<likud, teravahambaļised või sulgjalt lõhestunud, suure tipmise hõl,maga, paljad või
ļtõredaļt karva,sed; kuni 8 om pikad' Alumised varreļehed juurmiste lehtede sarnased, ainult lühema rootsuga. Keskmised varreļehed 2,5-3,5 cm
pikad ja 4,8-8 mm laiad, istuvad, süstjad, aheneva alusega, teravahambaĮised või terved. Uļemised varrelehed lineaaised, mõne hambaga või terved, umbes l,5 cm pikad ja 2mm laiad. Õieraod umbes 3 mm pikad' väga
iühikeste karvadega, sa,muti nagu õisiku telg. Tupplehed elliptilised,
umbes l mm pikad ja 0,7 mm laiad. Kroonļehed va,lged, äraspidimunaja"
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a

286. joon.

Virgiinia kress (Lepidiutn uirgĮnicum): a
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287' joon' Virgiinia kressi (LepidĮum rsĮrginicun) leiukohad Eestis.

tipul ümardu.nud,naastuga,miŠ Sujuvalt pinnukeseks aheneb, umbes l,5mm
pikad ja 0,7 mm laiad. Tolmukaid 2 või 4. Tolmukapead ümarad, ligikaudu
0,3 ,rnm läbimõõdus. Viljakobar tihe. Viljaraod asetsevad kaldu, peeni_
kesed' umbes l,5 korda viljast pikemad, ülemised vilja pikkused. Kõdra_
kesed ovaalsed või ümarad, laialt pügaļdunud tipuga, üļemise poole ula*
įuses kiįsaįiivalised, 3-4 mm pikad ja 2,5-3 mm laiad, paljad. Emaka_
kael peaaegu puudub. seemned munajad, kollakaspruunid, peaaegu silcdad, tiibja äärisega. Iduļehed iamendunud. Idu peaaegu servajuureline.
Õitseb maist augustini.
Haruldane tulnuktaim. Esmakordselt Eestis leidis Th. Nenjukov
1922. aastal Tallinnast Kadriorust mereäärselt prahipaigalt. G. Vilbaste
andmeil ļeitud ka veel Aegviidust ja Tartust. (287. joon.) oma kodumaal
Põhja-Ameerikas kasvab umbrohuna põldudel, aedades, teeäärtel, kultuurisįamata aladel kuivaļ ja niiskel pinnasel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus ainult juhusliku tulnukana. Euroopa.s,
Põhja-, Kesk_ ja Lõuna-Ameerikas, Jaapanis, Hiinas, Havail, Kapimaal.
Majanduslik tähtsus. Põhja-Ameerikas,rahvaravim mitmesuguste hai_
guste vastu; mõneļ p,ool tarvitatakse salatina.

537

Coronopasr Boehm.
pl.
ed. 3. 226. l7fi0' nom' conserv
Boehrn. in Ludw. Dei. Gen.

40. perekond teekress

Uhe- kuni mitmeaastased taimed, aluselt alates korduvalt haruneva
varrega, sulgjaguste või tervete lehtedega, paljad või 1ihtkarvadega. Tupp_
lehed eemaļehoiduvad, vaĮkja Servaga. Kroonlohed valged, harva punakad, lühikese pinnukesega, mõnikord redutseerunud. Tolmukaid 6, mõniko,rd ainull 2 mediaaļset. Toļmuļ<aniidid lihtsad, niitjaü Tolrnukapead
enam või vähem ürnarad. Transversaalsed meenäärmed on paarilised,
püramiidjad või poolkuujad. Mediaalsed näärmed on väiksemad, pikemate
įolmukate vahele surutud, redutseerunud õites mõnikord puuduvad. Ema_
kas istuv. Emaļ<akaeļ väga lühike. Emakasuue peajas, veidi kahehõlmaļine. Vili külgmiselt lņokku surutud, kahekühmuline, krobelise või võrkjasaukļiku tugeva seinaga; jääb suletuks või laguneb kaheks pähklikesetaoliseks osaks. Vilja vahesein õhuke, 4-6-nurksete üsn,a kor,rapäraste epidermirakkudega. Seenrneid lrummaski viljapesas üks. Idulehed 1ineaalsed,
seemne tipul ristsuunas kahekorra paindunud. Idu seljajuurel'ine. Müro_
siinrakud asetsevad juhtkimpude juures.
Perekoncļa kuulub kümmeļ<ond liiki, millest enamik on ļevinud subtroopilistel aladeĮ, mõned liigid ka troopilises ja parasvöötmes. Nõuko_
grrde LiiduS on teekr,es,s esindatud ,kahe, neįst Eesti NSV-s ühe liigiga.

l.

Carara (Med.) Muschļ. in Engl. Bot. Jahrb.
sektsioon Coronopus.
_
Genus Carara Med. Pflanzengatt' l :34. |792. - Kõd4l : l27. 1908.
rake mittepakatav, ļühikoonuselise tipuga, lrergelt pügaldunud alusega,
kamjalt krobelise servaga. Tolmukaid kuus.
* l. Lamav teekress - coronopus squamatusz (Forsk.) Asch. Fl.
Prov. Brandenb. t :62. 1864; Ķlinge, Fl. Est_, Liv- u. Curl. ļ :408. lB82;
Claph. in Claph., Tut. et Warb. Fļ. Brit. Isl. ed. 3. 179. 1958; Markgr. in
Heģi, Illustr. Fl. Mįtt._Eur. ed.2.4 (l):420. l95B_-l963' - C. aerrįįCariri Muschl. et Theļ1. in Mitt' bot. Mus. Univ' Zür,ich 2B: 3lB. l906;
MuscĮrl. in Engl. Bot. Jahrb . 4t : l2B. l90B. _ C. procuntberzs Gil. Fl.
Lithuan. 4:52. l7B2; Busch in Fl. URSS 8:538.,1939; O. E. Schuiz in
Asch. et Graebn. Syr-rops. mitteļeu,r. Fl. 54 (136) :225. |93B; Kot' in on.
yPcP 5 : 406. 1953; Mischk. in or. JlesnHrp. o6n. 2 :206. 1957; Jank. in
Liet. fl. 3:574. 196l. - C. procumbens ssp. ea-'!errucarįus (Muschl.)
Thelļ. in Hegi, Illustr. F'ļ. Mitt.-Eur.4 (l):93. ļ9l3-l9l8. - C. Į)erru'
carįus SSp' eu-aerrucarius Muschl. in Engl. Boit. Jahrb. 41 : l30. l90B. C. Ruetļįį Al1. Fļ. Pedem. |:256. 1785; Schmaļh. tD.lr. Cp.u ĮOxH. Pocc.
Lepidium squamaturn Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 117.1775. --I : l0l. 1895.
Senebįera coronopus (L.) Poir. Encycl. metlr. 7 : 76. 1806; DC. Syst. nat.
2:525. l82l et Prodr. 1:203. 1824; Led. Fl. Ross' l:227.1842; Wied' et
web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u' curl' 37a' ft52; Rupr' Fļ' Ingr'

į

Kreekakeeļsetest sõnadest korone

_

vares, pous

_

ja,Įg (varre harunemise jārgi).

_
2 Ladinakeelsest sõnast Squame
- Soomus; squamatus soomuseļine,

kaetud (krobelise vilja järgi).
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289. Lamava teekressi (Coronopus squamatus1 ļeiukohaņi Eestis'

l : 7l.

Zusätze
' - Cochļearįa coronopLĮS L. Sp. Pl, 648. 1753; Fi,scher,
joon.)
*
(2BB.
BopoHlfl ilaĪa ilpocTepTaf.
Naturgesch. Livl. 126' t7B4.
o,_o.Vars rikkalikult harunev, harud lamavad või tõrrsvad, 10-30 cm
pikkused, ļehistunud. Lehed sulgjagused; sulghõlmad terveservaiised või
ļisse ļõikunud. oiekobarad ļühikesed, asetsevad lehega vastakuti. Õied
väga väikesed. oieraod umbes 1 mm pikad. Tuppļehed elliptilised, l,l-_
l,imm pikad. Kroonįehed kitsalt äraspidimunajad, peaaegu pinnukeseta,
t,s-_z mm pikad. Tolmukad kroonle}itedest veidi iühemad. Tolmukapead
ovaalsed. Vil.1araod eemalehoiduvad, |-2 mm pikad, jämenenud. Vili
neerjas, tipul umbes l/ņ mm pikltuse kooniļise emakakaelaga, tugevasti
väljÄpaistvate võrkro,odude tõttu võrkjal't kortsuline, serval teravate küh_
nrrāųr, 2,5-3 mm pikk ja 4-4,3 mm lai. Seeme viltrrmunaja kujuga,
l,B-2'5 mm pikk, sile, helepruun, täidab kogu viljapesa'
Oitseb juunis, juulis.
Väga ūu.uu esinev tulnukas. (2B9. joon.) Esmakotdseļt nimetab
J. w. L. Luce ļamavat teekressi lB23. aastal Saaremaalt. Täpsema leiukoha Kuressaare sadama 1ä,hedal fikseerib l864. a. Th. Bienert. Põhiļisel
levikualal kasvab niisketel 1iivastel kohtadel, teeäärteļ, kuivades kraavi_
des, jõeka1lastel, mereäärsetel aļadeļ, niisketel karjateedel, põldudel, külatänavatel'
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa ļäāne- ja lõunarajoonides
ning Kaukaasias. ūal;aspool Nõukogude Liitu Eur'oopas peale Põhja'
SkJndinaavia, Väike-Aasia Vahemere_rannikul, Põhja-Aafrikas' Juhusli_
1860

MO

ļ

ļ
I

kult Põhja-Ameellkas, Lõuna_Aafrikas ja Austraaļias. Pärit

maadest.

Vahemere_

Majanduslik tähtsus. Kaukaasias tarvitatakse noori lehti salatina'
Juur on keedetult söödav. Varem oļi rahvameditsiinis hinnatud ravimina
põiekivide vastu (tuhaks põletatult). Soodustab diureesi ja on skorbuudi_
vastase toimega.

4l. perekond kuukõdrik _ BįscuteĮįa1 L'
L. Sp. Pl. 652.

l7SB.

uhe- kuni mritrneaastased, terve,te varrerehtedega ja lihtkarvadega
rohttaimed või poo1põõsad. Tupplehed püstiselt kaīdu,- valkja ..ruugĮ.
Kroonlehed koļlased, lü,hikese pinnukesega. Tolnrukaniidid lihtļad, kitsād.
Tolnlukapead piklikud. Transversaalsecl meenäärmecl paariiised, väikesed,
pürantiidjad; nrediaalsed näärmed kepikesekujulised, mittelunļttsioneerivad. Emakas lühikesel jalal. Emakakael pikk. Emakasuue väike, madaiaļt
kahehõļmaline. Vili külgmiselt ļamedaks surutucl, kaksikvilja taoline. Vilja
poolmed ümarad, tiivuļised. Vilja vahesein väga kitsas. Sįemned suurec,
lartedad, pil<a see,m.neväädiga. Seemne kest väga õhuke. Idulehed ristSuunas ainult veidi paindunud. Idu servajuureline. Mürosiinrakud asetsevad juhtkimpude juures.
Perekonda kuulub kümmekond, mõni'nga,iļ andmeil isegi kuni 40 ļiiki,
rnis on levinud enamasti Vahemerenraadeš ja Kesk-Eu.ooĮu.. Nõukogude
Liidus, sealhulgas Eesti NSV_s, esineb üks iiik.

l. Sile kuukõdrik _ Bįscutelįa ĮaeuigaĮa2 L. Mant. 225. l77|; DC'
Syst. nat. 2 :413. l82l et Prodr. I : tB2. tB24; Kot. in O.ri. ypcp 5 : 40g.
_ B. Įaeuigaia ssp. laeuīgaĮa
Markgr. in Hegi, Iļlustr. Fl.
ļ953
Vlitt.-Eur. ed' 2.4 (l) :397. l95B--t963; -Rotlrm. Ėxkursionstt' Krit. E,rgänzungsb. l53. l963. _ ū"neųarKa fįĪaĀi(afl. (2g0' joon.)
4. Umbes 40 cm kõrge. Varsi üks või mitu, püstised, alusel puitunud,
ülemises osas harunevad, väheste 1ehtedega, ä1umises osas harjasjate
karvadega. Juurmised ļehed asetsevad ļņoāariļ<una. Juurmised tet.,ej
1a
alumised varrelehed- B-l7 cm pikad ja |_2 (2,4) cm laiad, süsrtjad, alusįl
sujuvalt rootsuks a,henevad. Keskmised varreļehed istuvad, süstjad, alumistest tunduvalt väiksemad, alusel väikeste kõrvaļ<estega. Varreļeherļ
terveservalised, juurmised lehed sügavaIt hõredahambaliseā, tihedalt
kae_
tud harjasja,te 1ihtkarvadega. Õiekobar lrarunev. Õied suhteliseļt suured.
oįeraod 8-l0 mm pikad, paljad või hõredaļt karvased, viljumisel umbes
niisama pikad, eenralehoiduvad. Tupplehed süstjad, külgmised alusel veidi
kotjad, koļlakasrohelised, paljad įoi väheste karvad"ega, 2,9-3,3 mm
pikad ja l,S_t,7 mm laiad. Kroonļehed kitsad, äraspidiliunaja
naastuga,
tipul ümardunud, väga lühikese pinnukesega ja kummalgi küljel hambaģa,
l

iārgi).

Ladinakeelsetest sõnadest

2 ĮaeuĮgata (lad. k.)

_

lis _

'ka,helį, kaksįk, scuteĮĮum

-

kįlbike (vilja

kuju

sile, poleeritud.
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290. joon. Sįle kuukõdrik (BĮscuteĮĮa Įaeuigata}'.
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291. joon. Sileda kuukõdriku (BiscuteĮĮa Įaeoīgata) leiukoht Eestis.

5,4-6 mm pikad ja 2-2,6 mm 1aiad. To1mukapead aluseļ sügavalt nooĮ_
jad, l,l-l,3 mm pikad. Viljad 1amedad, ülemises ja alumises osaS
pügaldunud, koos 4,2-4,7 mm pikkuse emaka.kaelaga umbes l cm pilrad
ja |,4-2,B cm laiad. Vilja pool'med ümberringi 1aia tiibja äärisega ning

pika, peenikese, emakasuudmeni uļatuva jätkega, paljad. Seemnecį ļamedad, 3,5-3,7 mm,pikad ja 2,5-2,7 mm laiad, helepruunid; ku,mmaski viljapesas üks Seeme,
Õitseb juunis, juulis.
Eestis kasvas sile kuukõdrik Larhkme-Eesti valdļ<onna (Emed) põhjaosas Kärde mägedes, kuhu ta oli introdutseeritud. Viimasel ajai polõ seda
taime seļ1elt ainsalt ļeiukohalt enam õnnestunud ļeida. (29l. joon.) Põhi_
ļisel ievi,kua1aļ kasvab päikesepaisteļisteļ kuivadel ķoķtaaįt, kaljudel,
prügil, hõredates valgusrikastes metsades.
ÜIdlevik. Nõukogude Liidus Ukraina NSV lääneosas. Levinud peami_
selt Lõuna- ja Kesk_EuroopaS. Sage A1pides.

2. alamtriibus lber'įdįnae Hayek in Beih. Bot. Centra lbļ' 27 1 (2) :29'
19ll. - Mediaalsed mernäärmed puuduvad. Transversaaised näärmed

enamasti paarilised, mõnikord lühemate tolmuļ<ate aĮuseļ poolringi_ võĮ
ringikujuline meenääre. Tolmukaniidid lihtsad. Emakas istuv. Vili
- külgmiseļt lamedaks surutud, tipul pügaļdunud, enamasti pakatav kõdrakį,.
harva üheseemneļine sulgvili. Idulehed ļamedad. Idu servajuureline, väga
harva seljajuureli,ne. Mürosiinrakud asetsevad juhtkimpude juures või ka
veel rnesofülļis.

543,

Ļ2. pereĮ(ond įbeeris - Iberį,s I L'
L. Sp. Pl. 648. 1753.
Uhe- kuni mitmeaasiased, terveįe kuni sulgjalt lõhestunud lehtedega,
paljad võį lühikeste lamedate lihtkarvadega rohttaimed või poolpõõsad.
īuįp1ehed laia nahkja äärisega, aSetsevad kaldu. Kroonlelred valged,
roosakad või violetsed. Kaks kroonlehte on teistest tunduvalt suuremad.
Toļnrukanįidįd lihtsad. Tolmukapead piklikud. Transversaalsed meenäär_
med paarilised, väikesed, kolmnurksed. Harva esineb lühemate tolmukate
aluseļ väljapoole avatud pool.ringi kujuline meenääre, miļ1el on jätked
pikemate toļmukate Suunas. Emakas istuv. Emakaļ<ael Seļge. Errnakasuue
laiatiivaline pakatav kõd_
poolkerajas, mõnikord kahehõļmaline. Vili
iake, pügaldunud tipuga, külgmiselt tugevasti kokku surutud. Vilja vahesein väga kitsas; selle epidermirakud paksenenud sei'ntega, peaaegu ruu_
dukujulised. Kummaski viljapesas üks suur lame, sageli äärisega Seeme.
Seemne kest kortsuline' Idulehed lamedad. Idu servajuureline. Mürosiin_
rakud asetsevad juhtkimpude juures ja ka mesofülļis'
Perekonda kuuļub umbes 30 liiki, mis enamikus on levinud Vahemeremaades ja Kesk-Euroopas. Nõukogude Liidus esįneb neļi liiki, Eesti
NSV-s metsistunuļt või tuļnukana üks liik - I' antara. Peale selļe on
dekoratiivtaimedena levinud veel liigid I. umbeļĮaįa L. ja Į. semperairens L.
sektsioon lberįdįum DC' Prodr. l:|79. 1824' _ Kõdrake munajas
või peaaegu ümmargune, alusel ümar, tipul pügaļdunud. Vilja poolmed
tipu poole tiivuļised. See.rnned munajad, äärisega või ilma. Uhe- või kahe_
aastased rohtjad liigid.

l.

Mõru ibeeris _ Iberįs amdra2 L.Sp.Pļ.649. 1753; DC. Syst.
nat.2:39B' l82l et Prodr. l : lB0. lB24; Schmaļh. o.n. Cp. u Įoxu. Pocc.
I : 95. lB95; Busch in Fl. URSS 8: 552. 1939; O. E. Schulz in Asch' et
Graebn. Synops. mitteļeur' Fl' 54 (136):247' |938; Kot' in o''r' VPCP
5:409. 1953; Jank. in Liet. lļ. 3:576. 196l; Markgr. in Hegi, IĮlustr. Fl.
Mitt._Eur. ed.2. 4 (1) :389. l95B-l963. _ lrĪ1epuütKa ropbKa,I. (292.joon.)
o. Vars l5-30 cm kõrge, püstine, harunev, kandiline, ieĮristunud,
kogu ulatuses hajusalt kaetud väga lühikesįe iamedate karvadega. Juurmised lehed mõļajad, terveservalised, alusel rootsuks ahenevad. Keskmi_
sed varrelehed (2) 3-5 (6,8) cm pikad ja (0,4) 0,7-1,3 cm laiad, talbjad,
aluse suunas sujuvalt ahenevad, tipmises osas kummalgi küljel l või 2
(3) suure hambaga, serval lühikeste karvadega kuni peaaegu paljad.
Ulemised ļehed kitsad, kummalgi küljel üks suur hammas. Õieraod (4)
5_B (9,3) mm pikad, lühikeste karvadega. Tupplehed elliptilised kuni
peaaegu ümmargused, laia, sageli violetse äärisega, 2-3 mm pikad ja
!'3-2,2 mm ļaiad. Kaks kroonlehlte on tunduvalt suuremad, 4,5-8,8 mm

*Al.

l

Taįme nimi Dįoskorįdesol ja Nikandrosel

2 amara (lad' k.) _ mõru, kįbe'
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194. ielon Mõru ibeeris (IberĮs atnara): a * noor taim; ä - õitsev taim;
,d _ viljuva taime ülemįne osa' e
viļi' (a' b' d ja e _ orig.)

-

ffi Eesįi Nsv

lloora

c_

õis,

pikad (kultuureksenrplarideļ veelgi suuremad) ja 2,2-4,| 'mm Įaiad, lrit*
salt äraspidimunaja ,naastu ja lühikese pinnukesega, tipul tõmpļaĪt ümardunud, va1ged. Tolmukad ļühikesed. Tolmukapead munajad, 0,4-0,8 mm
pikad, toļmukaniidid tolmukapeadega võrreļdes massiivsed" Emakasuue
kahehõlmaļine. Vilja'raod tugevad, kandilised, eemaļehoiduvad või veidį
allapoole paindunud, |-l,4 cm pikad. Kõdrake ovaalne, tiivuĪine, tipul
įeravalt kuni täisnurkseĮrt pügaldunud, suurte toravate tiivahõlrnadega,
paĮjas, kultuuris kasvavateļ eksemplaridel 6,5-9,2 mlm pikk ja 5'27,2 mnl ļai. Emakakael peenike, umbes sisseļõike pikkune, (Į,5} l.9_

2,3 mm pikk. Seemned lamedad, ovaaļsed või munajad, umbes 3 mm pika&

la 2 mm laiad, äärisega. Seemne kest pruun, peaaegu sile.

Oitseb juunis, juulis.
Dekoratiivtaim. Mõnikord metsistunu1t teravilja- ja kesapõldudel,.
aedade ääres, prügil, harva tulnuka,na.
Üldlevik. Nõukog'ude Liidus väga harva Eu'roo'pa-osa kesk_ ja lõunarajoonides ning.Kaukaasias. Väljaspool Nõukogude Liitu peamiselt atlan_
tilises, Kesk- ja Lõuna-Eu'roopas, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias, juhuslikult
Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivtaim. Küpsetest seemnetest valrnįsta*
tud tinktuuri kasutatakse homöopaatias. Mürgine.
43. perekond kaljukress

Reichenb. Deutschl.

_

Hornungla

ļ

Fļ. 33. l837_t838.

Reichenb-

Uheaastased, väikesed, sulgjaguste lehtedega, väga ļrjhikeste harunenud ja lihtkarvadega taimed. Tupplehed valkja servaga, asetsevad
kaldu. Kroonlehed valged, väikesed' Tolmukaniidid lihtsad. Tolmukapead
ümarad. Lühemate tol,muka,te kummalgi küljel üks koļmnurkne või koonusjas meenääre. Emakas istuv. Emakakael väga ļühike. E'makasuue
peajas, veidi kahehõlmaline. Vili _ külgmiselt kokkusurutud, tõrnpja
tipuga pakatav kõdrake. Vi1ja vahesein õhuke, huļknurksete epiderrnirakkudega. Seemned ovaal,sed, siledad, viljas on neid normaalselt 4,
mõnikord vähem. Idulehed lamedad. Iduļehtedest on üks kitsam ja selle'
kõrval lebab idujuureke. Selļe tõtįu on idu peaaegu servajuureline. Mürosiinraį<ud asetsevad juhtkimpude juures.
Lõuna-, Kesk- ja atļantilises Euroopas levinud monotüüpne perekonĄ
mis on esindatud ka Nõukogude Liidus, sealhulgas Eesti: NSV_s.
Kaljukress _ HornungĮa petraea' (L.) Reichenb. Deutschl. FĮ. 3i}l837-lB38; Noväk in Dostāl, Kvčt. ČSR 267. 1950; Claph. in Claph.'Tut-et
Browņ
Warb. Fļ. Brit. Isl. ed. 3. l88. l95B.
- Hutchįnsįa petraea (Ļ.) R"
in Ait. Hort. Kew. e.d. 2. 4:82. l8l2; DC. Prodr. l:178. 1824; Led- FlRoss. I :200. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u" Curl364. 1852; Schmalh. o;l. Cp. u loxg. Pocc. l:94. t895; Busch in Fį-

l.

t
,
#6

Nimetatud saksa apteekri E. G. Hornungi (1795-1862) auks.
Kreekakeelsest sõnast petra - kivi, kalju; petraea._ kįvil või kaljul kasvav_

d

c
)
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293. joon. Kaljukress (Hornungia petraea)i a'

õite

ja

- taļm lehtede'
_ õis, c
kroon}eht, d _ viJjuv tairņ
- d _ orig.)
e _ vilį. (a la

viljadega, Õ

URSS 8: 548. 1939; Kot. in o.n. yPcP 5 :,įoB. 1953; Markgr. in Hegi,
lļlustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2. a (l):357. 1958_1963. _ LepidĮurn petraeum
L. Sp.Pl. 644. t753; DC. Syst. nat. 2:389. l82l; Luce, Prodr. f|. osiĮ.222.
ĮnyceunnuHK cKaJIbHbIfr. (293. joon.)
O. Vars 3,2_|2 cm kõrge, alumises osas rikkalikult

t823.

harunev, lehls_
tunud, üleni kaetud väga vāikeste liht- ja harunenud karvadega, enamasti
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294. joon. Ķaljukressi (HornungĮa petraea) leiukohad Eestis'

,vĪoletne. Juurmised lehed įcodarikuna, rootsulised, 6_22 cm pikad ja 2,2_
;8.2 mm laiad, sulgjagused; rootsuosa väheste lühikeste karvadega, lehe'

lühilaba paljas; sulghoĮm"rd äraspidimunajad, -a1usel kiiļutaolised, tipul
istulaiad,
ja
mm
l,5-B,7
,keself teiitunud. VarreĮehed 2,7-25 mnr pikad
hõlmadega,
,vad, sulgja,gused, kitsaste kuni peaaegu lineaalsete küigmiste
paljad. õi*"a 0,9-2,6 mm pikad, ļühikarvased, eriti nende alumine osa'
įupprerrca õ;7:_o,s mm pikaā ja 0,3_0,6 mm laiad, munajad, violetsed,
pri;äa. Kroonļehed tupplĮhtedeit oig" veidi Įühemad, 0,6-0,9 mm pikad
j, b,z_o,a *n., laiaä, tipul ümaūunud, keskeļ ahenevad. Tolmukad
(viimaste
i<roonļehtedest pikemad, pikkusest laįemate tolmukapeadega
hori'
peaaegu
pikkus umbes o,z mm). (ocļrakesed püstiselt kaldu kuni
ja
pikad
ļonįaalsed, 2-5,2 mm pikkustel raagude|, (2\ 2,4-3 (3'6) mm
tömpja tipuga, paljad' Vilja pool_
įl,z; l,5--2 (2,3) mm faįad, ovaaļsed,
mļa trot'ikuĻujulised, tūgeva andrutao1ise pikirooga. Seemned 0,7_
1 ntm pikad ja 0,5-0,6 (0,B) mm laiad, heĮepruunįd'
Oitseb ma,is, juunis.
Kasvab päikesepaistelistel kuivadel nõ1vadel, kaljudel, ļiivastel .või
o'kasmetsas' Lubja_
ķt iķustet ra nnavallidel, nrõnikord ka kuivas kivises
ida suunas kuni
harva,
ļääneosas
Mandrr
i;*;';il' Peamiselt läänesaartel.
kaljukressi
lähemad
kõige
Eestiļe
Palcļiskini. (294. joon.) Hemeradiafoor.
leįukchad on Gotļandil ja Edela_Soomes'
Üldlevik. Nõukogude Liidus peale Eesti NSV ļääneosa veel Kritnmis
ja Musta mere äärās. H. petraea areaa| koosneb kahest osast. Peamine
548

areaal _ atlantiline, Kesk- ja Lõuna-Euroopa' Väike-Aasia, Loode-Aafrika,
osaareaaļ _ Lõuna-Rootsi, Ķagu-Rootsi saared, Lääne-Eesti. Pärit Vahemeremaadest.

3. alamtriibus CapseĮĮinae (Pranil) Hayek, Fļ. Steierm. l

:523.
Tribus HesperĮdeae sub,tr. CapseĮĮinae Prantļ in Engl.. et Prantl,
Pįlanzenfam.3 (2): lBB. l89l. - MediaaIsed meenäärmed enamasti puu'
duvad. Transversaalsed näärmed paarilised, nrõnikord paarikaupa enai-Ī]
või vähem ringikujuliseks 'ühinenud, sageli nende siselniseļ serval jätke
pikenrate tolmukate Suunas. Toļmukaniidid lihįsad. Emakas istuv või väga
külgmiseļt või selgmiselt kokkusurutud tii'
lühikese günofooriga. Vili
peaaegu
pakatav
harva
kerajas sulgvili. Idulehed lamedad.
vutu
kõdrake,
asetsevad juhtkimpude
Mürosiinrakud
Idu peaaegu aļati seljajuureline.
1909. _

juures.

44. perekond tuder

_

Cameļįna| Crantz
l:17. 1762.

Cranlz, Stirp. Austr.

Uheaastased või talvituvad üheaastased taimed, tervete lehtedega,
liht- ja harunenud karvadega või peaaegu paljad. Tupplehed püstised,
valkja servaga, tömbid. Kroonlehed kiilukujulised, kanvatukollased. Tol_

mukaniidid ļineaalsed. Tolmukapead munajad, tömbid. Transversaalsed
näärmed lühemate tolmukate aluseļ paarilised, peaaegu poolkuujad, väli'
misel küljei puutuvad kitsaļt kokku, sisemisel küljel eemaldunud, seal on
neil ka jätke pikemate tolmukate suunas. Emakas peaaegu istuv. Emaka_
pirnjas, äärisega, selgmi_
kael selge, peenike. Emakasuue paljas. Vili
epidermirakud huļkpakatav
vaheseina
kõdrake.
Vilja
selt kokkusurutud
nurksed, laineļiste paksenenud seintega. Seemned arvukad, piklikud, selja_

jtrurelise idu tõttu koļmekandilised.
Perekonda kuuļub l0 ļiiki, mis enamikus on levinud Kesk-Euroopas
ja Vahemeremaadest kuni Sise-Aasia,ni. Nõukogude Liidus on tuder esin'
datud kaheksa liigiga, 'neist Eesti NSV-s nelja liigiga.
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j

ja lehed pikkade ļiht- ja 'lühikeste harunenud karvadega . ' 2
Vars ja lehed iļma pikkade lihtka,rvadeta. Esinevad ainult väike'
sed harunenud ja 1ühikesed lihtkarvad, vahel puuduvad karvad

Vars.

hoopis

2.

3

Viljakobar pikk, tihe. Kõdrake kuni 6 mm pikk. Vilja poolmed ker'
gelt kumerdunud, suhteliseļt laia äärisega, sageli tumedad
l. Liivtuder Cameįįna mįcrocarpa.Ėndrz. ex DC.

-

t

Kreekakeelsetest sõnadesl chamaį

_

madal, väike, Įįnon

_

lįna.
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Kõdrake üle 6 mm pikk' Vilja poolmed tugevasti kumerdunud, kitsa
äärisega
2. Karvane tuder _ Cgmeįįna pĮĮosa (DC.) Zing.

3. Taim tumoroheline,

ū,laosas haru,nw. Kõdrake piklikul,t pirnjas. Vilja
poolmed tugevasti kumerdunud, kõvad, pikiroo ja võrkroodudega
3. Põldtuder _ Camelįna satĮ.aa (L.) Crantz emend. Fr'

Taim kollakasroheline. Vars ļihtne või mõne haruga, enamasti paljas.
Viljakobar lühike. Kõdrake lõpeb rtipul tönrbiļt. Vilja poo1med kõrgelt
kumerad, õhukesed, kitsa äärisega
4' Linatuder _ Camelįna aĮgssunt (Mill.) The,ll.
sektsioon Cameįįna. _ Eucamelįna Boiss. Fl.
Viljad pirnjad, kahereaļiselt asetsevate seemnetega.

l'

or' l :3ll.

tB67.

_

* l. Liivtuder
Cameįįna mįcrocarpaI Andrz. ex DC. Syst nat. 2:
517.l92l et Prodr. -I :201. 1824; Led. Fl. Ross. tr :196. lB42; Vassilcz. inFl.
URSS 8 : 599. 1939; Kot. in @.u. yPcP 5 : 4l9. 1953; Eleks. in Latv. Ī|.2 :376.
1955; Mischk. in @;r. JleHurrp. o6n.2:208. 1957; Jank. in Liet. fl. B:581.
l96l.
ssp. microcarpa (Andrz. ex DC.) T,heļļ. in Hegi, Illustr.
- C. satįrla
Fl. Mitt.-Eur.
4 (l) :370. l913-t9lB; Markgr. in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.Eur. ed' 2. 4 (l) :344' 1958-1963'
C, satįaa var. mįcrocarpa (Andrz.
- 156.
ex DC.) Bogenh. Taschenb. Fl. Jena
1850, p. mĮcrocarpa; Schmalh.
!D.,l. Cp. lt Įoxg. Pocc. 1:93. 1895, a. microcarpa.
C. satįaa var. piĮosa
2'mįcrocarpa (Andrz. ex DC') Klinge, Fļ. Est-, Liv- -u. Curl. l:405. l8B2. _
C' sgĮuestrįs Waļlr. Sched. crit. l :347' lB22, p. p.
var.
- C.I : sgĮuestris
microcarpa (Andrz. ex DC.) Fr. Summa veget. Scand.
31, 152. 1846.
C. sglueslris ssp. microcarpa (i\ndrz. ex DC.) Zing. in Trav. Mus. Bot.
-Acad.
Sci. St.-Pėtersb.6:23. l909.
Puxrķ MeJIKonJIoĀuuü. (295. joon.)
o. Talvituv üheaastane, 33-90- cm kõrgune taim jämeda, enamasti
haruneva varrega ja püstiste varreharudega. Vars, samuti lehed, kaetud
pikkade 1ihtsate ja lühikeste harunenud karvadega; vars ülemises osas
peaaegu paljas. Esimesel aastal moodustub ainult juu,rmine ļehekodarik.
Juurmised lehed süstjad, hambuiise servaga, ahenevad aļusel rootsuks.
Lehti varrel tihedalt, istuvad, terved, terveservalised; kõige alumised pea_
aegu torveservalised. Alumised varreļehed süstjad, aļusel arhenevad, ilma
kõrvakesieta, (l) 2-6,5 cm pikad ja (2) 4_l5 mm laiad. Keskmised ja
üļernised varrelehed süstjad kuni 'lineaa,lsed, a1usel nooljad; kesk.mised
(l) l,B-5,4 cm pikad ja (2) 3-l3 mm laiad; üĮemised (0,8) l,l-2,6 cm
pikad ja (l) 2-6 mm ļaiad. Õied tihed,as kobaras, väikesed. oieraod
5-10 mm pikad, paljad. Tupplehed kitsas-elliptilised, 2,2-3} mm pikad
ja 0,8-l,3 mrn laiad, väheste karvadega' Kroonļehed (2,B) 3,34,6 mm pikad ja 0,6-l ,mm ļaiad. Tolmukapead 0,5-0,8 ,mm pikad,
laimunajad. Vilja,kobar pi,kk. Viljaraod eemaļehoiduvad, (0,B)
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295. joon. Liivtuder (CameĮina nįcrocarpa)'. a _ taime alumine osa,
viljuva taime ülemine osa, c - viļi. (a ja b - orig')
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296. joon. Liivtudra (Cainelina tįįcrocarpa) leirrkohad Eestis.

pikad. Kõrįrake täiesti Īvõi peaaegu püstine, tipul ümardunud, iüma
l,2-2,3 rnm pikkuse emakakaeļata 4,5-6 mm pikk ja 2,'Ī4 mm lai, suhteliselt laia äärisega. Vilja poolmed kergelt kunrer-

dunud, siledad, ainult alumises osas vaevalt märgataya rpikirooga' varakult puitunud, sageĮi tumedavärvilised, paljad. Seemned munajad, veidi
nurgelised, l-1,3 mm pikad ja 0,6--0,8 mm laiad; viljapesas on neidr
7-ll. Seemne kest punakaspruun, pikisuunas punkteeritud.
Oitseb maist juulini.
Raudįeedeļ, põldudel, teede ääres, elevaatorite läheduses. Põhja-,.

Lāäne-

ja

(296. joon.)

Kagu-Eestis

paiguti. Kõige sagedamini esinev tudra liik.

Vanima säilinud herbaareksemplari on kogunud P. Glehrr 1857" a.
Tartu lähedalt Kabinast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lāäne*
Siberi lõunarajoonides, Ida-Siberi kesk- ja lõunarajoonides, Kesk-AasiasSuuremas osas Euroopast peale Edela-Euroo,pa, harvemini atlantilįses
Euroopas. Ka Ees-Aasias, Loode-Hiinas, Põhja-Mongoolias, Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Urnbrohi taliviljas. Seemned sisaldavad 25-34s.
poolkuivavat õļi.
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297' joon. Karvane ludet (CameĮĮna piĮosa): c _ taįm lehtede, õite
ja noorte viljadega, ä
viljuva taime ülemine osa, c _ vili. (o ja

-

Ö

_

orig.)

Ķarvane tuder _ Cameļįna piĮosa ' (DC.) Zing. in Trav. Mus.
Bot. Acad. Sci. St.-Pėtersb. 6:23. l909; Vassj!cz. in Fļ''URSS 8:600.
1939; Kot. in Qn. yPCP 6:42l. 1953; Eleks. in Latv. f'ļ.2:376. 1955;
Mischk. in O.rr. JleuuHrp. o6n' 2:208. 1957; Jank. irr Liet. fļ. 3:5B2. 196l.
C. sati,ua ssp. pilosa (DC.) Zing. in Sched. Herb. fl. Ross. 6: l4l.
-1908;
Markgr' in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. a Ų) :3aa.
C. satįua var' piĮosa DC. Syst. nat' 2:516. l82l et Prodr.
1958-l9tj3.
l:20|. !B24, a. pi.Įosa; Ķlinge, Fļ.Est-,Liv- u. Curl. t :405. lB82; CĮaph' in
Claph., Tut' et Warb. Fļ. Brit. Isl. ed.3.235. l95B. - C. rnįcrocarpa SSp.
ssp. plloso
pĮtosa (DC.) Hiit. Suom. Kasv. 397' l933.
- C' sgĮuestris
PķIxlix solocnctltft. (297. joon.)
(DC.) Zing. ļ. c.
tihedaļt lelristunud taim 30_50 cm kõrguse
o. Talvituv üheaastane
lihtsa või harunenud varrega. Va,rs ja lehed tihedal,t kaetud harunenud
karvadega, miĮ1e hulgas leidub ka pikemaid ļihtkarr,ņr või ühe pika ja ühe
lühikese haruga karvü. Ulemises oSaS varS täiesti või peaaegu paljas.
Esimesel aastal moodustub ainuļt juurmine lehekodarik. Juurmised lehed
ahenevad aļusel rootsuks. Varrelehed istuvad; aļ'umised ļohed aļusel ahenevad, iļma kõrvakesteta, (2,2) 3,5-8 (l2) cm pikad ja (0,4) 0,7_2
(2,5) cm laiad. Keskmised varrelehed (1,5) 2,5-6,8 (ll) cm piikad ja
0,4-2 (3) cm laiad, nende alusel kõrvakesed. Uļemised varrelehed noolja
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298. joon. Ķarvase Įudra (Cametina piĮosa) leiukohad Eestįs.

1 pĮĮosa (lad. k.)
554

_

karvane.

alusega, t-4,2 cm pikad ja 2_-7 nrnr laiad. Kõįļi Įehed süstjad, terve
Servaga; suurteļ eksemp1arideļ aļumised ja keskmised varrelehed hõredalt
hambuļised. Õisįk po'le nii tihe ja paljuõieli,ne kui C. m[,crocarpa',ļ. Õieraod
4'B-B (l2) mm pikad, paljad või hõredalt karvased. Tupplelred kitsas_
elliptilised,2,5-23 (3,4) mm pikad ja 0,8-1,2 (1,6) mm laiad, pikkade
õrrtade 1ihtkarvadega või peaaegu paljad. Kroonlehed 3,5-5 mm pikad
ja 0,B-l,l mm laiad. Tolmul<a'pead 0,6-0,9 mm pikad. Viljaraod püsti_
seit kaldu, 1,6-2 cm pikad. Kõdrakesed kitsa äärisega, ümardun'ud tipuga,
6-8,6 mm pikad ja 4)-4,8 mm laiad, 1,3-2,2 rnm pikkuse emakakaelaga. Vilja poolmed tugevasti kumerdunud, peenikese, ü1emises oSaS
ebaseļge pikirooga ja selgete võrkroodudega, paljad, mitte nii kõvad kui
C. mįcrocarpa'l. Seem,ned l,4-l,B mm pikad ja !__ļ,2 mnr ļaiad, rooste_
prur"inid, väga väikeste näsadega; ühes viljapesas on neid läbistikku 7.
Õitseb maist juulini.
Tulnukana raudteedel, elevaatorite juures, sadamates, prügil ja põldu'del. Nii mandril kui ka saartel, kuid üksikute isenditelra' (29B. joon.) Esimene usaldusväärne leid Eestist on A. Wir6ni poolt lBB9. aastal Taļlinna
ļähedaļt'
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-oSaS' Kauļiaasias ;a Laäne_
Siberis. I(esk_ ja Lõuna-Eur,oopas, Loode_Hiinas. Täpsed ļevikuandmed
puuduvad. Kuļtuurtaim, mis umbrohuna on 1aiemaļt ļevinud. Spontaanseļt
ei ole teacįa.
Majanduslik tähtsus. Varem oli tuntud õlikuļįuur Nõukogude Liidu
Euroopa-osa lõunapoolsetes rajoonides. I(aasaja1 kasvatatakse harva
Į]krainas. Seemned sisaļdavad 32,2-42,63ol0 poolkuirravat õli. Umbrohi
taliv ilj a s.
>ķ3. Põldtuder

Camelįna sutįua, (L.) Crantz ernencl. trr. Nov. fl.
C. satįua
(L.) Crantz (coll.), Stirp. Austr. t:17. l7G2; Led. Fl. Ross. I-:196. 1842;
Wied. et Web. Beschr. pharr. Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ.360. l852; Rupr. Fl.
Ingr. l : 106. 1860.
C. satįrla SSp. satįaa _ Markgr. in Hegi, Iļlustr. Fļ.
Mitt._Eur' ed' 2.4 -(l) :3aa. l958-l963'
ssp. gĮabrala (DC.)
- C. satįua
Zing. in Sched' Herb. fl. Ross. 6: l4l. 1908.
C. satįaa fr. gĮabrata DC.
Syst. nat. 2;516. l82l et Prodr. l:201. lB24.
- C. saįįaa b. uuĮgaris
Schmalh. on. Cp' u Ioxg. Pocc. l :93. lB95.
C. gĮabrata (DC.) Fritsch,
- Bot' Acad. Sci. St.-Pėtersb.
Exc.-Fl. oesterr. 247. |897; Zing. in Trav. Mus.
6 : 23, 43. 1909; Vassilcz. in Fl. URSS 8: 600. 1939; Kot. in @,r. ypcp
5 : 42l. l953; Eleks. in Latv. ĪI' 2 : 377 . l955; Mischk. in @,r. JIeuuurp. o6n' 2 :
209. l957; Jank. in Liet. fļ.3:58l. 196l'
Myagrunt satįaum L' (coll.) Sp.
Pļ. 64ļ. 1753; Fischer, Naturgesch. Livl.- 26l. 1778. _ Puxuķ xpoeoü, p'
noceeuoįi. (299. joon.)
o. Vars 30-50 cm kõrgune, harunev, ļehistunud. Nii vars kui ka
lehed ilma pikkade lihtkarvadeta, kaetud väikeste harunenud karvadega,
mõnikord ka ļühikeste lihtkarvadega. Lehed tumerohelised, süstjad, täiesti

-

Suec. nrant.3:72.lB43; Noväk in Dostäi, Kvčt. ČSR 32B. l950.

I

satįua (lad. k.)

*

kasvatatav, külvatav
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299. joon. Põļdtrrder (CarneĮina saįįua)i a _ õitsev taļm,
vili. (a ja ü - orig.)
viijakobaratega, c
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b_
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300. joon. Põldtudra (CameĮina satĮua) įeiukohad Eestis.

või peaaegu terve Servaga; aļumised iļma kõrvakesteta, keskmiste ja üle_
miste alus kõrvakestega. Aļumised ja lreskmised lehed 2,4-4,5 cm pikad
ja 4_9 mm laiad, ülemised 1-2 cm pikad ja 2-3 mm laiad. Õieraod
5,2-7,2 mm pikad, paljad. Tupplehed 2,3-2,8 mm pil<ad ja 0,9-1,4 mm
laiad, kitsas-elliptilised, väheste lrarvadega. Kroonlehed ļaia kiilu kujulised, 3,5--4 mm pikad ja 0,5-l ,2 mm laiad. Tolmukapead 0,6-0,7 mm
pikad. Viljaraod 6,3-l0 mm pikad, nooreļt püstiselt kaldu, hiljem lähenevad horisontaalasendile. Kõdrakesed piklikud, pirnjad,7-9 mrn pikad ja
3,6-4,7 mm laiad, |-|,4 mm pikl<use eirrakakaeĮaga, tipul ümardunud.
Vilja poolrned tugevasti kumerdunLrd, märgatava pikirooga ja võrkroo_
dudega, paljad, tugevad. Seemned munajad, 1,6-1,8 mm pikad ja 0,9|,2 mm laiad, lrelepruunįd. trdu seljajLrureline, mõnikord viltuselt.
Oitseb maist juulini.
Tulnukana harva raudteedel, sadamates, elevaatorite juures.
(300. joon.) Harva õlikultuurina kasvatatav. Esimese Eestist teadaoleva
herbaareksemplari 1eidis J. Treboux 185B. a. Põ1tsamaa1t.
Üldlevik. Suuremas osas N,õukogude Liidust. I(ogu E'ur,oopas, PõhjaAafril<as, Põhja_Ameerikas. Kuļtuurtaim, umbrohuna 1evinud kaugele nen_
dest rajoonidest, kus teda kasvatatakse. Spontaanset esinemist ei tunįa.
Majanduslik tähtsus. Õļitainr. Noukogude Liidus kasvatatakse Ukrainas ja Lāäne-Siberis. Seemned sisa1daįad 3l-40 % poolkuivavat õli,
mida kasutatakse eeskätt tehniliseks otstarbeļ<s. Umbrohi suviviljas. Kui
sead põldtutra söövad, omandab įiha ebameeldiva ļõhna.
557

KoļlektiivliikC. satįuaCranlz hõlmab liike C. satįaaCrantz emend. Fr.,
, C. piĮosa (DC.) Zing. ja C' aĮgssunl (}1i'ļļ.) Thell;. sageli käsitatakse neid
aga kui C. satįoa Crantz,mitmesuguseid iiigisiseseid ühikuid.
4' Linatuder * Camelįna aĮgssum ' (Mill.) Thell. Yerz' Säm. u.
Früchte Bot. Gart. U'niv. Zürich l0. l906; Noväk in Dostāl, Kvēt' ČSR 329.
l95O; Cļaph. in Cla,ph., Tut' et Warb. Fl. Brit. Isl. ed. 3. 235. l95B. _
C. aĮgssum ssp. ioetĮda (Bergeret) Hiit. Suom. kasv. 396. l933' _ C' satįį'4 ssp. aĮgssum (Miļį.) Thell. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 4 (Į) :371.
l9l3_.l9lB; Markgr. in Hegi, I1ļustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. a (l):3a4.
l958-l963.
- C' satįua ss,p' Įinicola (Schimp. e,t Spenn.) Zing. Sched.
Herb. fl. Ross. 6. l42. l90B. _- C. satįua var. įįnįcoĮa (Schimp.etSpenn.)
C' satįua var. dentcĮta
Busch in FĮ. Cauc. crit. 3 (a) :289. l904-l9l0.
- Ķlinge,
(willd.) Waļ1r. Sched. crit. 1 :34B. lB22, p. dentata;
Fl. Est-, Liv- u.
integrifolia
Waļļr.
Sclred'
crit. l:348.
1
C.
satįuo.
:405.
l882.
var.
Curļ.
C.satįaa
l
1822, a. integrĮfoĮia; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curl. :405. l8B2.
var. foetida (Bergeret) Schmaļh. o;r. Ioro-3an' Pocc. 55. l886' y. foetida;
Schmaļh. <D,,r. Cp. H Ioxg. Pocc. 1 :93. lB95, c. įoetĮ'da' _ C. įįnįcoĻa
Sc,himp. et Spenn. in Spen,n. Fl. Friburg. 3 : 958. lB29; Zing. in T,rav.
Mus. Bot. Acad. Sci. St.-Pėįersb. 6:23,45. l909; Vassļ|cz. in Fl. URSS
8:60l. ļ939; Kot. in @.rr. yPCP 5:422. 1953; Eļeks. in Latv. Ī1.2:3771955; Mischk. in o.rr. JleHaurp. o6n.2:209. |957; Jank. in Liet. fļ. 3:5B2.
l96l.
- C. dentata (wiļld.) Pers. Synops. pl. 2: l9l. lB07; DC. Syst. nat.
2:516. l82l et Prodr. l:201. 1824. - C' foetida (Bergeret) Fr. Nov' flMųagrum dentatum Willd. Phytogr. l:9. |797
Suec' mant. 3:70' 1843.
M. foetidurn Bergeret, Phyton 3: l38.
et in L. Sp. Pl. ed. 4. 3:408. 1800.
aĮgssum Milļ. Gard. Dict. ed. 8. 1768.
1784.
- CocĮtįearįa foetida
- M. Schkuhr,
Bayer. Fl. 2 : lB5. 1796. PķIxl.tķ 'jllHosltü.
(Bergeret)
(301. joon.)

Kollakasroheline, teistest tudraliikidest õrnem, 40_90 cm kõr_
gune taim' Vars lihtne, vahel üļaosas väheste harudega, hõredaļt lehistunud, enamasti paljas, m,õnikord ļühikeste Įiht- ja ļrarunenud karvadega
hõredalt kaetud. Kõige alumised lehed süstjad, aluseļ rootsuks ahenevad,
3,4-9,7 cm pikad ja 7-l5 mm laiad, täiesti või peaaegu terve kuni sopilis,hambulise servaga. Keskmised varreļehed süstjad, 2-_9,8 cm pikad ja
4-l5 m.m laiad, noolja aĮusega, enamasti terve servaga. Ulemised varre_
ļehed lineaalsed, laia nooüja alusega, |,5_3,7 cm pikad ja 2-4,rnm laiad,
teravad, terveservalised. Lehed õr,nad, paljad või servaļ karvased kuni
üleni hõredalt kalrvased. oiekobar hõre. Õieraod 6,6-13 mm pikad, paljadTupplehed süstjad, 2,4-3,5 mm pikad ja l-l,5 mm laiad. Kroonlehed
4,1-5,4 mm pikad ja 0,9-1,4 mm laiad, kahvatukollased, tumedate roodudega. Tolmukapead 0,5-0,8 ,mm pikad. Emakakael 0,6-0,7 mm pikk.
Vi'ljaraod horisontaalsed, vaheļ alumiste viljade raod allapoole suunatud,
1,2-23 cm pikad. Viljad suured, 7,7-12 mm pikad ja 4,7-7,7 mm laiad,
l,3-2,5 mm pikkuse emakakaelaga, Įõpevad tipuĮ tõmbilt; kobaras on

o.
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Kreekakeelsest sõnast Įgssa
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30l. joon. Linatuder (CameĮĮna aĮgssum): d _ noof taim, b _ taime alumine
c _ õitseva taime ülemine osa, d _ viljakobar, e _ vili' (a, b, c ja d _
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orig.)
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302. joon. Linatudra (CameĮina aļgssum\ ļeiukohad Eestis'

neid suhteliselt vähe. Vilja pooimed õhukesed, kõrgelt kumerad, kitsa
äärisega. Seemned 2,I-2,:A mm pikad ja l_-l,2 mm laiad; viijapesas on
neid

4-7.

Seemne kest roostepruun' peenenäSaline'

Õitseb juunist augustini.
Linaumbrohi, mõniļrord ka strviviljas. Varematel aegade1 oļi Eestis
palju laia1dasemaļt levinucl kui tänapäeval. Viimase paarikümne aasta
(302. joon.) Apofüüt. Vąne;ooĻ'ut on linatutra ļeitud ainult mõnel korraļ.
ja
mas kirjanduses toodud andmed C. satįaa esinenlisest Eesti-, LiiviKuramaāl tuįeb tõenäoļiseļt arvata enamikus C. alųssum'i kohta käivaks.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peamiselt Euroo,pa-osa 1oode_ ja põhja_
rajoonides. VäljaspJo1 Nõukogude Liitu Kesk- ja atlantilises Euroopas,

Skandinaaviamaades.
Linatudra spontaanselt esinemise kohta puuduvad usaldusväärsed andmed. N. Zingei (l9O9) peab C. aĮgssum'it (C. ĮinicoĮa't) -C. satĮua'sl (C.
g.labrata'st) įolvnevaks' kusjuures C. aĮgssun (C' ĮinĮ.coĮa) võis tekkida
miįmes kohas korraga, esinedes nüüd erinevate vormidena.
Vormid:

Ī. aĮgssum, Įdentata (wiļļd.) Hiit. Suom.' Kasv. 369. 1933; Mųagrurn
dentatunt Willā. Phytogr. l:9. Į797Ļ_ alumised lehed sopilishambu_
lised;

Ī. integrifolla (Wallr.) K. Malf in Allg. Bot. Zeitschr. 15 : l33. 1909'
_
a. integri|oĮia (C' Satįaa u. integri|olja Wallr. Sched. crit. 1 :348. |822)
alumisįd lehed terveservaļlsėo įoi madalahamba'lised; esineb sagedamihi
kui eelmine vorm.
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45.

pere,kond linnutuder

Desv. Journ. Bot. 3:

1

Desv
- Neslia
l62' l8ļ4,
nom. consefv.

Uheaastased, tervete lehtedega, liht_ ja hartr,nenud karvade tõttu karedavõiįu taimed. Tupplehed püstised, tömbid, valkja Servaga. Kroonlehed

rnõlajad, ümardunud ti,puga, kolllased. Lühemate toļmukate kummalgi külpoolkuujas meenääre, miļle sisemisel servaļ on jätke pikemaįe
įolmukate suu,n'as; mõnikord on transversaaļsed näärmed paarikaupa ühi_
nenud- Emakas väga lühikese gü,nofooriga. Emakakaeļ pikk, peeniįe, alu_
sel liigestunud. Ķergesti varisev, peaaegu kerajas sulgvili. Vilja poolmed
lugevati, võrkjas-auklikud. Viįi tavaliselt ülrepesaIine ja üheseemneline,
kuigi seemnealgmeid on neli. vilja vahesein on surutud vastu vilja seina,
selle epidermirakud o,n ebarkorrapärasel,t hulknurksed; sageli lainelisįe
seintega. Seemned munajad.
Perekonda kuul,ub kaks, peamiselt Euro,opas ja Aasias levinud liiki.
NõuĮ<,ogude Liidus esin,evad mõļemad liigid, neist Eesti NSV-s üks liik.

jel üks

Põld-linnutuder * NesĮįa panicuĮata' (L.\ Desr,. Journ. Bot. 3:
l8l4; DC. Syst. nat. 2:520. l82l et prodr. t :202. 1824; Led. Fl.
Ross- l :2l4. 1842; IVied. et Web. Bes,chr. phan. Gew. Esįh-, Liv- u.
€url. 367. 1852; Rupr' Fl. Ingr. 1: t12. 1860; Schmalh. o.rr. Cp. n Įoxn.
Pocc. I : 103. lB95; Vassilcz. in Fl. URSS 8:602. l9B9; Kot. in O;r. ypcp

l-

162.

6:424- 1953; Eleks. in Latv. fl. 2:381. lg55; Jank. in Liet. fr. B:884. 1961.
1Į/. panicuĮata ssp' panicuLata
Markgr. in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt._
Eur- ed. 2- 4 (1):346. 1958-1963.- -.: Mgagrum panĮculaturrl L. Sp' Pl.
64l- t753; Fischer, Naturgesch. Livļ. ed.2' 2: 550. l79l.
pani- VogeĮia
'cuįata (L.) Hornenr. Hort. Flafn' 2:594. l815; Thelļ. in Hegi,
Iļlustr. Fl.
įlitį.-Eur. a (l) :37l. l9l3-lglB; Mischk. in <D;r. .IIerrngrp. o6.n. 2:2l[|.,.
ļ957.
Hec.ņllg MeTeJlbųaTal. (303. joon.)
o- -Vars 17-70 cm kõrgune; püstine, enamasti keskko,hast alates
oksine (kuni 7 haru), vaheļ 1ihtne, kae,tud,harun,enud karvadega. Kõige
alumiserl leheri rootsuks ahenevad, süstjad, l,5--4 cm pikad ja 4-l0 mm
laiad. Keskmised ja ü1emised varrelehed alusel nooljad, istuvad, süstjad,
l,4-6 cnr pikad ja 3-20 mm laiad, tipul teravad, Kõik lehed enam või
vähom tįhedalt ļ<aetud harun,enud karvadega, täiesti või peaaegu terve_
servalised, harva mada1aļt hambulised. Õied rohkeõielises tihedas õisi_
į<us 3-5 mm pikkustel paljastel' raagudel' Tupplehed kitsas-elļiptilised,
l,2-l,9 mm pikad ja 0,5-0,6 mm įaiad, kollakasrohelised, paljad. I(roon_
lehed l,B-2,8 mm pikad ja 0,6-0,9 mm laiad. Tolmukad kroonrehtedest
veidi lühemad. Toļmukapead 0,3-0,4 rnm pikad. Emakakael 0,5-0,7 ,mm
pikk. Viljakobar väga pikk. Viljad 6-13 mm pikkusteJ eemalehoiduvatel
raagudel, valminuļt varisevad kergesti' Sulgvili on peaaegu kerajas, selg_
miselt kergelt kokku surutud, pikk'usest veidi laiem, 2-2,6 mm pikk.įa

_

,

I Nimetatud prantsuse botaaniku J. A. N. de Nesle'i
' }lirsi _ Panįcurn-._ ni,mest (vilja, kuju. järgi),

auks.
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303. joon. Põld-ļinnutuder (NesĮĮa panĮcuĮaĮa\| a * õitsev taim, e
orig.)
vįlį. (a ia e
c
viljuva taime ülemlne osa, d

-

-

-

_ õĘ

0
I

oį

D

p aa
,a a
o

a

,'a
/a
-'!
a,'
ģ--'--,,

a'

,'a

-.i::

/

tI

į

q

t
I

t
I
I

,

t
I

Į

I

I

o
o

t

ta

a

a

q---

C.

į

t

į
I
į

I

į

I

o
o

0

o

o

304. joon. Põld_linnutudra (NesĮia panĮcuĮata) leiukohad Eestis.

2,3-2,6 mm lai, aļla l .mm pikkuse, peenikese, kergesti variseva emakakaelaga. Seemned munajad, l,l-1,5 mm pil<ad ja 0,6-l,l mm laiad,

helepruunid, siledad.
Oitseb maist juulini.
Kasvab põldudel, kesal, teeäärtel, prahipaikadel. Esineb hajusalt.
(304' joon.) Apofüüt.
Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas' Lāāne- ja lda-Siberi
lõunaosas, Kaug-Idas, harvemini Kesk_Aasias. Väljaspool Nõukogude
Liitu Euroopas peale Vahemeremaade, Armeenla mägismaal, Kirde_Hiinas,
Põhja-Ameerikas'
Majanduslik tähtsus. Põllu,rrmbrohi nii suvi_ kui taliviljades, eriti
hirsikülvides. Lehtedest saab sinist värvi' Seemned sisaldavad 22_240k
oil.

46. perekond hiirekõrv

CapseĮĮa

l

Įled.

Med. Pflanzengatt. I : &5. -1792, nom. conserv.

Uhe- või kaheaastased, tervete kuni suIgjaguste lehtedega, liht_ ja
harunenud karvadega tai,med. Tupplehed hoiduvad kaldu, valkja servaga.
Kroonlehed valged, koļlakad või punakad, lühikese pinnukesega, harva
puudrrvad. Tolmukaniidid niitjad' Tolmukapead munaJad, tömbid. Lühe_
mate tolmukate kummalgi küljel üks poolkuuJas nreenääre, miile sisemi-

l

Ladinakeelsest sõnast capsa
kuju järgi).
'36.

_

tasku, karp; capseĮla

_

iaskuke, karbike (vilJa
563

sel Serval vastu pikemaid toļmukaid on Įühike jätke; välimiste servadega
on näärmed paarikaupa peaaegu liitunud. Emakas istuv. Emakakael
įühike. Emakasuue peajas. Kõdrake on külgedelt väga tugevasti kokku
surutud, ļ<olmnurkselt äraspidisüdajas, pakatav. Vilja poolmed lootsikukujulised, võrkroodsed. Vilja vahesein kitsas, seĮ1e epidermirakud laineliste

seintega. Seemneid arvukaļt.
Perekonda kuuĮub viis liiki, mis on levinud peamiseĮt Euroopas, Aasias
ja Aafrikas. Nõukogude Liidus on hiirekõrv eSindatud kolme liigiga,
neist Eesti NSV-s ühe liigiga.

Harilik hiirekõrv _ CapseĮĮa bursa-pastorįs ' (L.) Med. Pflanzengatt. t :85. 1792; DC. Syst. nat.2:383. lB21 et Prodr. 1:177. lB24; Led.
Fl. Ross. I : 199. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curį. 363. lB52; Rupr. Fl. Ingr. 1:1l0. 1860; Schmaļh' on. Cp.u Įoxrr.
Pocc. l :96. įB95; Vassilcz. in Fļ. URSS 8 : 604. 1939; tr(ot. in O.rr. yPcP
5:425. l953; Eleks. in Latv. Ī1.2:329. l955; Mischk. in <Dn. JIeur.rxrp. o6l.
2:210. 1957; Jank. in Liet. fl. 3:585. l96l; Markgr. in Hegi, IIlustr.
Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :3aB. l95B-l963. _ ThĮaspi bursa-pqstorįs
L. Sp. Pl.647.1753; Fischer, Naturgesch. Livl. 263. 1778.
- Exs. : Lippm.
fĮacr'yurlr cyĪ{Ka o6uķuoet K. Eįchw. Eesti taimed 2, no 59. 1935.

l.

-

BeHHaff' cyMoĪrHHK nactymnü.

o.

Taim 8_65 cm kõrge. Varsi enamasti üks, mõnikord rohkem; varred püstised, lįhtsad või oksįsed, kaetud harunenud ja lihtkarvadega (alu_
mises oSaS tilredama1t) kuni peaaegu paljad. Juurmįsed lehed tiheda
kodarikuna, rootsulised, süs,tjad, telved, terve või ebakorrapäraselt ham_
bLrļise SerVaga' valrel hõ1mised kuni sulgjagused, seeju,ures koļmnurksete
kuni süstjate, terveservaliste või ebakorrapäraseļt harnbuĮįste külghõlmadega, l,5-16 cm pikad ja 0,3-3 cm laiad. Varreļelred istuvad, süstjad, alusel vart ümbritsevate 1aįade kõrvakestega, terved ja terve kuni
lrambulise Servaga või ebakorrapäraselt hõlmised, mõnį1<ord sulghõlmised,
terveservaliste, harvemini hambuliste hõlmadega; mõnikord alumised varrelehed rootsutaolįselt ahenevad, vaevalt märgatavate kõrvakestega. Kõige
ülenrised varreļehed väikesed, lineaalsed, noolja alusega' enamasti terveservalised. Varrelehtede pikkus 0,7-9 (13) cm ja laius 0,1-1,8 (3,3) cmļ(õik Įched kaetud harunenud karvadega, pealmisel pinnal esineb ka lihtpikk kobar. Õieraod 3,5-l2 mm
karvu. Õisik
- algul ebasarikjas, hiljem
pikad, paljad. Tupplehed munajad, (l,l) 1,4-2 (2,4) mm pikad ja 0,6l,l mm laiad, laia nahkja Servaga, püstiselt kaldu. Kroonļehed piklikult
äraspidimunajad, (l,6) 2_3 (3,5) mm pikad ja 0,6_l,3 mm laiad, valged, tipul ümarad. Tolmukad kroonlehtedest veidi ļühemad. Tolmukapeaü
keskmiselt 0,5 mm pikad. Viljakobar pikk (kuni 46 cm). Viljaraod horisonįaalsed, (0,5) 0,7-2,2 cm pikad. Kõdrakesed koļmnurkselt äraspidisüdajad ja tipul kergelt pügaldunud, tiivutud, kuni 0,5 mrn pikkuse emakakaelaga, paljad, (4,B) 5,6-9,6 mm pikad, (3,2) 4_6,2 mm ļaiad. Seem-

t

Ladįnakeelsetest sõnadest bursa

_

tasku, pasĮor

_

ltarjane.
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305. joon. Harilik hiirekõrv (CapseĮĮa bursa-pasĮoris Ī. bursa-pastor[s):
ö _ viljuv taįm, c ja d _ seeme. (a ja D _ orig.)

a_

juur,

b

2

306' joon. Harilik hiįrekõrv (CapseĮla bursa-pastorįs Ī. Įntegri|oĮĮa)
noor taįm, l _ vi'ljuv taim. orig.

a-

-v

fl}7. joon. Harilik hiirekõrv (CapseĮĮa bursa-pastorĮs Ī.
tahn. Orig.

pinnatĮf

Įda). Vil juv

a

308. joon Harilik hiirekõrv (CapseĮĮa bursa-pastoris Ī. coronopifoĮia\:

mine osa, Ö

_

viljakobar. orig.

a

-

įaįr*e alu_

ned helepruu,nid, ovaaļsed, 0,B-l ūnm pikad ja 0,5-{,6 mm laiad, kergelt
kokku surutud, peaa,egu siļedad; ühes vilja,pesas on neid ll*l6.
oitseb kevadest sügiseni.
Sage teede ääres, põldudel, aedades, āäreļinnades, kultuuristama,ta
aladel, tänavasiļ1utise vahedes, raudteedel, nrurup1a,tsidel, prügihunnikutel, adruvallidel, metsasihtideļ. Apofüüt.
Üldlevik. Kõigis rnaakera maades peale troopika ja äär.miste p'olaaralade. Hiirekõrva kod,umaaks peetakse Vahemeremaid.
Majanduslik tähtsus. Tavaline umbrohi' Uks taim võib anda 2000*
40 000,-isegi kuni 73 000 seemet. Seem,ned idanevad aeglaselt, tärgates
kuni 3 cm sügavuseĮ,t. Idanemisvõi,me säilib kuni 6 aasįat; see omadu.s
on tingitud taimes sisalduvast K-vitamiinist. Meditsiinis hakati hiirel<õrva kasutama l maailmasõja aastaiļ günekoloogilises pr,aktikas. Peale
mitmesuguste verejooksude peaiamise tarvitatakse põiekivide, põrnapõle_
tiku, kolļatõve ja lahtiste haavade ravimiseks. Noored kevadised ļehed
sisaldavad askorbiinhapet, ühtedel andmetel l20-l98 mg0/o, teistel andmetel 93%. Neid võib tLrl.,itada salatin'a või supilisandina. See,rnned sisaļdavad |7-270l0 õli. peale selle veel eeterlikku õli; võivad asendada sinepit. Meelsasti söövad hiirekõrva küülikud. Meetaįmena teisejärguline.
ĮlorfoĮoogil iselt väga varieeruv ļiik.
Vormid:

t.

bursa-pastork (p. sįnuata Schlechtend. Fl. Berol. l :345. lB23)
joon.)
juurmised lehed sopilishambuļised (mõnikord ka
kõige alumised varrelehed) ; varrelehed hambulised või terveserva1ised;

(305.

koha ti;

Ī. integrifolla Schlechtend. Fl. Berol.

1 :345. lB23, G. integrifoĮĮa
joon.)
-_ 1ehed terved, terve või hõredalt hambrrlise servaga; kohati;
(306.
Ī. pinnatifida Schļechiend. Fl. Berol. 1 : 345. lB23, Y' pinnatif ida
juurmised lehed sulglõhised, kolmnurksete hõlmadega;
(307. joon.)
varrelehed enamasti terved, hambulįse või terve Servaga; mõnikord ka kõige
alutnised varrelehed sulglõhised; tavalihe;
Ī. coronoptfoĮia DC. Prodr. 1:|77' l824. ö. coronopīfoĮia (308. joon.)
__ jurrrmised 1ehed sulgjagused, nende hõl,mad teritunud ja tipupoolse}
serval hambuļised; kohati.
Loetletud vormide vaheļ esineb sageli üļeminekuid, kusjuures tavaļisemaks vaheastmeks on eļ<semplarid samaaegselt kahele vormiļe iseloomuļike lelrtedega.

4, alamtriibus ThĮaspidĻnae (DC.) Hayek, Fl. Stei,ernr' I z537.l909. -_
Tribus Thlaspideae DC. Syst. nat. 2. 372. |B2l -- Mediaalsed meenäärmed en,amasti puuduvad. Transvelsaals,ed näänmed paarilised, poolringi.
kujulised, neniļe sisemisel serval enamasti jätke pikemate įolmukate suunas. To1mukaniidid 1ihtsad, pikematel tolmukateļ vahel tiibja lisemega'
jääv kõdrake, külgmiselt
Emakas istuv. Viļi
- pakatav, harva suletuks
väga tugevasti kokku surutud. Iduļehed ļa,medad. Idu servajuureline või
seljajuureline. Ml,rosiinrakud asetsevad mesofülļis.
569
ļ

47. perekond litterhein _ ThĮaspi| L.
L. Sp. Pl. 645. 1753.
Uhe_ kuni .miįmeaasta,sed tervete l,ehtedega paljad taimed. Tupplehed
eemaļehoiduvad' Kroonlehed valged, 1iļlad või vioļetsed, harva kollased,
lühikese pinnukesega. Toļmukaniidid 1ihtsad. Tolmukapead munajad.
Emakakaeļ väga lühike või pikenenud. Emakasuue kahehõļmaline. Kõd'
rake külgmiselt väga iugevasti kokļiri surutud, tipul enanrasti pügaldunud'
tiivuļine. Vilja vahesein väga kitsas; selle epider,mirakud ebakorrapära_
selt hulļ<nurksed, nelinurļ<sr,.l või ristsuunas välja veninud, sageli laineliste seintega. Seemned munajad, kokku surutud. Seemne ļiest siļe või kort_
suline. Idu servajuureline.
Perekontįa kuulub 60_70 1iiį<i, mis on ļevinud pearrisolt põhjapoolkera parasvööt,mes ja mägedes. NSV Liidus esineb l9 liiki, neist Eesti
NSV-s üks liik. Eestist on andmeid veel kahe liigi _. T. perfoĮiaturrl L.
ja T' aĮpestre L. [viimase arvab C' F. Ledebour (1842) olevat T. montan,um L.] kunagisest esinemisest Saaromaal (Luce, lB23). Teised autorįd
ei oļe neid ļiįļ<e leidnud, küll aga mõnel juhul jätlianud nende esļtamist.2
sektsioon ThĮaspį. _ Nomįsma DC. Syst. nat. 2:375' l82l. - Kõd
įake suur, ü,mar, ümberringi ļaiatiivaļine, pügaldunud tipuga. Emakakael
peaaegu puudub. Seemne kestal kõrgemad kontsentrilis-kaarjad kortstrd.

l.

l. Põld-litterhein - Thlaspi araense' L. Sp. Pl. 646. l753; Fischer,
Naturgesch. Livļ. 262. |778; DC' Syst. nat. 2 :375. l82| et Prodr. l : |75'
lB24; Led. Fl. Ross. t:162. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 362. 1852; Rupr. Fl. Ingr. I : 108. 1860; Schmalh' <D'r' Cp'
r.r IOxu. Pocc. I :94. lB95; Busch in Fl. URSS 8:581. 1939; Kot. in Qr.
Į/PCP 5:4ll. 1953; I]leks' in Latv. Ī1' 2:328. l955; Jank. in Liet. fļ.
3:577. 196l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed' 2. 4 (l):366.
l958-l963.
.flpyrxa ĮĪoJleBafl. (309. joon.)
(4) 7*43 cm kõrge, paljas, lihtne või ülalpool harupüstine,
o. Vars
nenud, lehistunud. Varre aiusel juurmiste ļehtede kodariļ<' Juurmised lehed
ja alumised varrelehed rootsuks ahenevad' äraspidimunajad, (0,7) 25,6 cm pikad ja (3) 5-lB m,m ļaiad, täiesti või peaaegu terve Sefvaga'
Keskmised ja ülemised var,relehed istuvad, süstjad, aļusei kõrvakestega,
(0,5) 0,9-7,5 cm pikad ja (l) 2-2,5 mm laiad, sūgavalt ja hõredalt
hambuļise kuni peaaegu ter've Servaga. Kõik lehed tipul tömpjad. Õied
algui tihedal,t koos, hiljem 3,5-7,5 mm pikkustel peenikestel raagudel
tugevasti pikenenud kobaras. Tu,pplehed ellip,tilised, 1,6-2,5 mm pikad ja
0,8-l'4 mm laiad, kollakasrohelised. Kroonlehed kiiljad ļ<uni kitsaļt
äraspidimunajad, alusel ļaiaks pinnukeseks ahenevad, 2,7-3,8 m,m pikad
t

Kreekakeelsetest sõnadest thĮao
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litsun lamedaks, rrruljun, aspis

a. suvel ļeidis V. Kuusk kaeļus-ļįtterheina

araense (lad. k.)

_

põld-, põllu-, põllul kasvav.

_

* kilp

(viĮja

L.

Hiįu_

ThĮaspi per|oĮĮatum

\

'ö

o

@
d

309. joon. Põld-ļįtterheįn (ThĮaspi aruense)': a _ noor iaitn, b
viljuva taime üļemine osa, d _ Seeme. (a' b ja c

-

6itsev taim,

orig')

c_

ja 0,8-l,4 mm ļaiad, tömbi või kergelt pügaldunud tipuga, valged. Tol-

mukad kroonlehtedest ļühemad. Tolmukaniidid s,uhteliselt jämedād, aluse
poole jämenevad. Viljaraod eemalehoiduvad, 5-l3 mm
įikud, peenikesed. Kõdrakesed ovaalsed kuni peaaegu ümmargused, l_l,6 cm pikad
ja 9-|4 mm laiad, tipul sügava|t ja kitsaļt pügaldunud, väga lühikese
emakakaelaga' Vilja poolmed 2_.3 mm laiuse, aįusest ti,puni ulatuva tiivaga. Seemned 1,4-2,4 mm pikad ja 0,7-l,T mm laiad, mustjaspruunid,
konļsentri,lis-kaarjatest kortsudest Ėarēdad; ühes viljap€Sas on neid 5-7.
Õitseb tnai.st augustini.
Tavaļine u'mbrohi põldrrdel, aedad,es, kesal, teeäärtel, kuĮtuuristamata
aladel, prahipaikadel, raudteedel. Apofüüt.
Euroopas, s,rruremal osal Aasia mandrist peale põhja_
. äärmise
!-ldlevik..-Kogu
ja
lõunaosa, Jaapanis, Loode_Aafrikas, Etioopias, Pāhja-Ameerikas. Pärineb Džungaariast ja Ttrrkestanist.
Majanduslik tähtsus. Kahjulik umbrohi. Uks taim annab unrbes 900,
isegi kuni l0 3B0 seemet. Kuivas ,korhas säiļib nende idane'misvõime 9 aastat. Seemned sisaldavad 33% mittekuivavat õ1i, mis sobib valgustus- ja
toiduõļiks. Segnrnetes,t ja rrorhelisest qsa,st saadakse 0,8į9 eeįerlikku õīi.
Varem tarvitati seemneid vereri,nget soodustava, ergutava j,a diureetilise
vahendina, samuti ka puusavalu ja reumaatiliste haiguste- puhul. veidi
mürgine. Noored ļehed sisaldavad raskorbiinhapot, ühtedel andmeteļ
l00 mgį9, teisteļ andm,eteļ l54 mg%. Neid võib tarvitada salatina. Värske
taim ja seemned on ebameeļdiva iõhnaga; kui ļehmad 1itterheina söövad,
omandab piim selle lõhna. Värsket taime kasutati varem terakärsaka vastsete ja ļutikate tõrjeks.

48. perekond litrik

_

Teesdaįįa

R. Brown in Ait. Hort. Kev,. ed. 2.

ļ R.

Brown

4 : 83. tgl2.

Uh'eaasta'sed, enamasti mitme va,rrega ja
įuurmise lehekodarikuga
paljad või peaaegu paljad taimed. Lehed vaheiduvalt sulglõhisea. ÕiĮa
väga väikesed, koondunud tihedaks õisikuks. Tupplehed vatk1a äärisega,
pole alusel kotjad, asetsevad kaldu. Kroonlehed valged, ü,hesu,urused või
kaks kroonlehte on teistest suuremad. Tolmukaid 6 või 4, iga tolmuka
alusel soomusetaoline lise. sigimikus areneb 4 seemnealget. -Emakakael
lühike või puudub; emakasuue peajas. Kõdrake ümarsüdajas, külgmiselt
tugovasti kokku Surutud' püga1dunud tilpuga ja kitsa tiivaga' Viljā vahe_
sein õhuke, hulkn,Lrrksete epidermirakkudega. Seemneid t<ummasĻi vilja_
pesas 2. Idu servajuureline.

Perekonda kuulub 2 ļiiki, mis on levinud Euroopas ja Va,hemeremaa.
des' NSVL-s, seaĮhulgas Eestis, esineb ainult T. nudįcauLls (L.) R. Brown.

l. Liivlitrik ^_ Teesdaļi'a nudįcaulįsz (L.) R. Brown in Ait. Hort.
Kew. ed. 2. 4:83. l8l2; Led. Fl. Ross. I : 165. 1842; Wied. et Web. Beschr.
I
'
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Nimetatud inglise botaaniku R. Teesdale'i (elas lB sajandil) auks.
nudįcauĮįs (1ad. k.)
paljar,arrelinc.

-

3l0. joon. Liivlitrik (TeesdaĮia nudicauĮis). orig
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 364. 1852; Schmaļh. Qn" C,p. N loxu. Pocc.
I : 94. 1895; Busch in Fl. URSS 8 : 593. 1939; Kot. in Or. yPCP 5:417.
1953; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.4 (l) :363. l95B1963; Jank. in Liet. fl.3:579. 196l.
T. įberį.s DC. Syst. nat.2:392.
- nudįcauĮįs
l82l et Prodr. t: l7B. |B24.
Įberįs
L. Sp. Pl' 650. 1753;
- 1778. Tucpaftnug.
Fischer, Naturgesch. Livl. 263.
rorocre6elluas.
(310. joon.)
o. Püstiste ja tõusvate, peaaegu lehitute var,tega paljas või peaaegu
paljas taim, B-12 cm kõrge. Enamik lehti on koondunud tihedaks juur,rniseks kodarikuks. Juur,mi,sed lehed rootsu1ised, ebakorrapäraselt sulg_
573
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3l1. joon. Liivlitriku (TeesdaĮia nudicauĮis) leiukoht Eestįs.

ļõlrised, suure' Sageļi hõļmise tipmise hõlmaga ja väikeste, en,am-vähern
kolmnurksete tömpide külgmiste hõlmadega, l-3 cm pikad ja l'5_
4 mm laiad, paljad või nende serval välreseid ļihtkarvu. Väiksemate juur_
miste lehtede laba on sageli ainult mõne hambaga. Varred ļehitud või
ūhe-kahe väikese süstja lehega. Õied väga väikesed, moodustavad hästi
tiheda ļühikese kobara. Õieraod aseįsevad kaldu, umbes 2 mm pikad, õie
alusel karikakujuliselt jämenenud. Tupp]ehed munajad, valkja Servaga'
kuni l mm pikad. Kroonlehed valged, süstjad, ümardunud tiptrga, aļusel
väga lühikese pinnukesega; pikemad kroonlehed on u,mbes l,5 mm pikad.
To1mukaid 6, tupplehtedest veidi pikemad, munajate kol1aste toļmukapeadega. Soomused toļmukate ālusel ja tolmukaniidid on valged. Emakakael lühike. Viljakobar 2,5-4,5 cm pikk. Viljaraod enam-vähem rõhtsalt.
eemalehoiduvad, vilja pikkused või veidi pikemad. Vili lame, äraspidi_
ümarsüdajas, umbes 3,5 mm pikk ja 3 mm lai, tipp kitsa tiivaga ja madalalt pügaldunud' Seemned helepruunid, üsna lamedad, munajad, umbes
I mm pikad.
Õitseb juunis, üksikud taimed sügiseni.
Eeļistab liivaseid ja kruusaseid avatud toitainetevaeseid kasvukoūrti.
Esma,kordselt leidis Eestist ļiivlitriku ĻI. Aasa,rnaa l967. a. Praegu teada_
olev ainus leiukoht asub Ķagu_Eestis, Väike-Kolodavitsa ļ<ülast ca 2 kmi
läānes, liivasel põllul ja põlluserval männįku ääres. (3ll' joon.) KaguEestis on selle liigi kõige kirdepoolsem ļeiukoht. Apofüüt.
574

Üldlevik. Nõukogude Liidus ainuļt Euroopa_osa läänepooļsemates
Euroopa't
rajoonides. PeaminJļeviĮa hõļ,rnab Lõuna-, Kesk_ ja atlantiĮist
ning Lõuna-Skandinaaviat.
foajanduslik tähtsus. Lehti võib kasutad'a köõgiviljana'

5.ala,nltriibusCochļearįįnae(Prantl)o.E,Sch,uļzinEngl.et
_

Tribus Sinapeae subtr'
Prantļ, Pflanzenf a,m. ed. 2. l7b : 459. l936.
_
CochļearįįnaePranį| in EngĮ. et Prantl, Plļanzenfam.3 (2) :463. l89l.
Mediaaļsed näärmed paari-īised, mõnikord paarikaup'a hobuserauakujuli_
seks ühinenud. ToLmukaniidid 1į1rtsad, harva sisemiste aļusel hantmas'
Emakas enamasti istuv. Viļi - pakatav kõdrake, külgedelt ainult veidi
Mürosįin_
kokku surutud. Idulehed lamedad. Idu serva- või seljajuureļine.
rakud asetswad mesofülĮis ļrõredaįt'

49. perekond merisalat * Coclūearįa\ L'
L. Sp. PĮ.647. Į753'

l*

jagu_
Enamasti kalreaa,stased taimed tervete, veidi lihakate või sulgjaĮt
valkja
nenud lehtedega, p.aljad, harva ļihtkarvadega kaetud. Tupplehed
Servaga, aretsįvaJ ķįtau. Kroonļehed valged, 1ilļad või roosad, ļühikese
pinnuĮesega. Toļmukaid m,õnikord ainult 4. Toļmukaniidid ļineaaised,
ļļusei tõušvad.'lolmukapead munaj,ad. Transversaalsed meenäärmed paa_
,ili..d, kujuit Ķqļmnļ.ķ..d või poolkuujad. Emakas istuv. Emakakael
lühike. E,makasuue lime, ke.ttakujuline. Viļi - munajas, külgede'lt veidi
kokkusur,utud paka,tav kõdrake. Vilja vahesei.n õrn; selle epidermirakud
ebakorrapāor..lt huļknurksed, 1aineliste seintega. Mõnikord on vaheseinas altgurt või see puudub hoopis. Seemned aselsevad viljas kahereali'
selt. Seemne ļ<est nāsaline. Idu servajuureline. Mürosiirrrakud asetsevad
mesofülļis hõredaĮt ja on ra,skesti leitavad'
Perekonda ķuuūķ n liiki, mis on levinud peamiselt arktilistel
aladel' vähemaļ ,määral ka parasvöötmes Eu,roopas, Aasias ja Põhja'
prae_
i\m,ee,rikas. Nõu,kogude Liidus kasvab kuus liįki, neist Eesti NSV_s
hävinud'
gustel andmeteļ üļ<s liįk, teine on tõenäoliseļt

l.

Uļemised varrelehed kiiljal aluseļ istuvad. KroonleĮred umbes 3 mm

pikad

l.

Taani merįsalat

-

Cocltlearįq danįca L'

Ulemised varrelehed südaja alusega vart ümbritsevad' Kroonlehed

4-5

mm pikad

2. Ürt-merisalat _

CochĮearįa officinaĮis L'

sekisioon Cochįearįa' _ EucochĮearįa Prantl in Engl. et Prantl,
ļiht_
Pfļanzenf,am. 3 (2) : 167. l89l. - Veidi lihakad paljad taimed' Lehed
Seem_
meenääre.
sad. Lühemate tolm,ukate kummalgi küljel koļmnurĮ<ne

l.

ned näsaļised.

ļ

Ladinakeeįsest sõnast cochļear

_

lusļkas (lusikakujuliste juurmiste lehtede järgi)'
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3l2. joon. Taanį merisalat (CochĮearĮa danĮca): a

ü _ viĮjuva taime

_

taįm lehtede, õite ja
-c viljadeģa,.

ü.Įemine osa. Ürt-merisalat (CochĮearia offĮcinaĮĮs):

taim,

d _ viljuva taime

ülemine osa. orig.

-- õįtįv

* l. Taani merisalat _ Cochįearia danica l L. Srp. Pl.647.1753; DC.
Syst- nat. 2 :366. l82l et Prodr. t : |73' 1824; Frļeisch. Syst. Verz. ostseeProv- 86. 1830; Led. Fļ. Ross. ļ :l57' 1842; Wi,ed. et Web. Beschr. phan.
,Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 362. lB52; Schmaļh. @,rr. Cp. u loxg. Pocc.
į:92" 1895; Markgr. in Hegi, Il,lustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2' a (l):335.
t958-l963.
ĀaTcKafl. (3l2. joon., a ja b')
- JloxeųHliiĮa
paĮjude vartega (3,7) 6-26 cm pikkune merera,nnataim.
o- Enamasti
l/arred tõusvad, mõnikord harunevad, kitsaiiivalised, väheste ļehtedega.
.Juurrnised ļehed pikarootsulised (rootsu pikkus 4,6-6 cm), ena,masti
-kolmnurkselt südaja, 6-9 mm pikkuse ja B_-|2 mm lai,use tömbitipu:
'lise labaga, terve Servaga. Varreļehed ļühema rootsuga,
ü1emised kiiljal
.alusel istuvad, 6__2i mm pikad ja 2,2-10 mm ļaiad, enamasti kolmehõl_
rnalise munaja kuni süstja või kolmnurkselt munaja labag,a, mille nurgad
on odajalt välja veninud. oied väikesed, valged, l,3-3 mm pikkustel

:raagudeļ, koondunud väheseõieliseks kobaraks. Tupplehed kitsasmunajad,
I,7-2,4 mm pikad ja 0,9-1,3 mm 1aiad. Kroonlehed eĮliptilise, tipul üma,r_
,dunud naastuga ja naa,stust iühema pin,nukeseg a, 2,4-3,7 mm pikad jä
.l-l,7 mm laiad- Later,aals,ed tolmukad .mõnikord puuduvad. Toļmukā,pead 0,4-0,5 mm pikad, laimunajad. Emakakaei 0,8-0,4 mm pikk, pee;nike- Kõdrakesed 2,7-6 mm pikkustsļ tiivulistel eemaļohoiduvātel vil.iaraagude{ hõredas kobaras, ümarmunajacl, 4,2-6,6 mm pikad ja 2,i-
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3l3. joon. Taani merisalrali (CochĮearĮa danical .leiukohad Eestis.
denį;ca (lad. k.)

,Į? Eesįļ NSV

_

fļoora

taani, Taanis kasvav

577

4,B mm ļaiad, 0,4-0,6 mm pikkuse emaļ<akaeļaga. Vi,lja poolmed vätremārgatava pikirooga ja võrkroodudega. Seemned munajad, l-l,9 mrrr
pikad ja 0,7-l,3 mm ļaiad, kokku surutud, tumepruunid. punaka varju,n*
diga; ühes viljapesa,s on neid 4-7.
Õįtseb mais ja ju,unis.
Kasvab rannaäärs'eteĮ 1ubjakivikaljudei salii,n,ses vööndis Saaremaa
läänerannįku läheda,l Vaika kaljusaarteļ, Viļsandi saarel tuletorrri juu_
res ja osmussaarel. (3l3' joon.) Hemeradiafoor' Kirjanduses märgitakse'
taani ,rnerisalati esinemist ka Muhu saarel, Papisaarel Kihelkonna lähedal Saaremaal, Kübassaares Saaremaal ja Noarootsi poolsaarel, kuid
tõendeksemplarid neist kohtadest puud,uvad. Talļinna Loodusmuuseumį
herbaariumis on säiļinud l935. a. Sõrvest V. Sirgo leitud eksemplar, kuidSee on i.lma täpisema leiukohata.
.Üldlevik. Taani merįsalati leiukohad Eesti NSV.s on Nõukogude Liidus ainukesed. Areaal hõlmab peale Eesti NSV äärmise lään,eosa veell
Põhjamere ranniļ<ut kogu ulatuses, Balti mere edela- ja läänerannikut,.
Edela-Soomet ja Atlandi ookea,ni irannikut Eur'oopas. Eestįs on taani nreri_
salat o'ma areaaįi id'apiiriü.
Majanduslik tähtsus. Tuntakse skorbrrudivastase ravimina. Söödav
sala,tįna.
Harulda,se tai,meliigina võetud looduskaiįse alļa.

Ürt-rnerisalat _ Cochįearįa officinaĮis,L.S'p.Pl.647. t753; DCSyst. nat. 2:364. l82l et Prodr. l:173. lB24; Luce, Prodr. fl. Osil. 223"
lB23; Led. Fļ. Ross. |:l57.lB42; Wi,ed. et Web. Beschr. ph,an. Gew. Esth_,
Liv- u. Curl. 362. 1852; Schmalh. <D,ņ. Cp. rr lox<u. Pocc. l :92. lB95. _
C. offtcinalls ss,p. officinaĮis
- Markgr. in Flegi, Ilįustr. Fl. Mitt.-E,ur.
ed. 2. a (l) :33l. l95B-l963; Rothm. Exkursionsfl. Krit. Ergänzrrngsb15l. 1963.
C. Lįnnaeį var. officinaĮis (L.) Asch. Fl. Prov. Brandenb"
l:54. l864,- a. officinaĮis; Ķlinge, Fļ. Es,t-, Liv-. u. Curl. 404. lBB2. *
JIoxe,{ĮrHĮĮa JIel(apcTB'eI{nan. (3l2. joon., c ja d.)
,e), zL' Taim 15-30 cm kõrge, ühe või mitme ļihtsa või haruneva kan_
diļisvaolise va,rrega. Suu,rematel eksemplaridel on'püstine peavarS ja
įõusvad kõrvaĮvarred. Juurmised lehed pikarootsulised, laimunajad, tipuĮ
tõmbid, aļusel süd,ajad, ,enamasti terv,esenvalised; mood,uIstavad lrõreda
kodariku' Varrelehed ,mu,najad, mõ'ne tömbi hamb.aga, aļ,u,mis,ed ļühiroot_
sulised, ülemis,ed ümbrrįtsevad vart sügava1t südaja alusega. Hästi ļõh_
navad õied on koondunud algu,l kokkusurutud, hiljem pikenevaks kobaraks. TuppĮehed l,5-2 mm pikad, roheļised või pun.akaks üleminevad.
Kroonl,ehed valged, tupest üle poole pikemad, keskmiselt 4-5 mm pikad,
äras,pidimunajad, tömbid. Toļrnukad kroonlehtedest veidi ļühemad, ļ<ol_
ļaste tolmukapeadega. Viljaraod viljadesi vähe,maļt poole pikenr,ad, eemalehoiduvad. Kõdrake kerajas või munajas,4-7 mm pikk, umbes 0,5 mrn
pikkuse emakakaeļaga. Vi1ja poolmed eenduva pikirooga, Seemned ovaaļ-
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3l4. joon, Urt-merisaIati (CochĮearia offĮcĮnaĮis) leiukolrad Eestis.

l-3 mm pilcad, punakaspruunicl; viljapesas on
neid 2-4.
Õiįseb mais, j,urunis.
Andmed Eestis esinemi,ses,t päri,nevad nröödunud sajandist' Esimesena
nimetab ürt-m,erisaļatit J. W. L. Luce 1823. a. Saaremaaļ Sepa rahul
kasvava,na. TRU herba,ariumis on H. Hiire kogutud eksemplar 1878. aastast; selle juurde on märgitud, et e-sineb Pärnus ja Pärnust 8--l0 versta
Tõs,tamaa poole mererannas. Tallinna Loodusmuuseu,mi,s J. Treboux' her_
baa.riumis on Kappi herbaariumist pärinev häsįi säilinud ürt-merisalati
eksemplar ilma igasuguste leiuandmet,eta, kuid tõenäoliselt on see kogu_
tud Eestist. (3l4. joon.) Põhilisel levil<ualal kasvab mererancļaclel, niisketel ko,htadel, soode,s, oja,kallastel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus ain,u1,į Murmanski oblastis. AtĮantįlises
ja Kesk-Euroopas, Skandinaaviamaades, Islandiļ, Teravmägedel, arktil ises Põhj a-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis tuntud ravimįna skorbuudi,
seedetrakti haiguste, nahalöövete, reuma ja hambav,alu vastu. Soodustab
diureesi ja ajab higista,rrra. Mõneļ pool kasvataįakse köögiviljana (sa1atiks).
sed, veidi kokku surutud,

6. aļanr,įriib,us Subuįarįįnae (DC.) Hayel< in Beih. Bot. Centraļbl.
27l (2):304. l9ll. _ Tribus Subuįarįeae DC. Syst. nat. 2:697. l82l.

Öiepõhi sisse vaju.nud, pooIeldi alumisc sigimikuga. Tupplehed alusel
579
ļ

ļ

kokku kasvanud. Õiepõhjal tolmukatest seespool ümber sigimiku meonäärmete suletud ring. Tolmukaniidid lihtsad. Emakas istuv. Vili
- pakatav
kõdrake, külgmiselt veidi kokku surutud. Idulehed kitsad, ristsuunas kahekorla murtud. ldu seljajuureline. Mürosiinrakud pole nälrtavad.

50. perekond naaskelleht _ Subul,arįaI L.
L. Sp. Pl. 642. 1753.
Uhe- või kaheaastased vee- ja kaldataimed. Kodarikulehed lineaa.lsed.
Õiepõlri karikakujuline. Tupplehed peaaegu püstised, valkja servaga, aluseļ kokļ<u kasvanud. Kroonlehed väikesed, valged, mõnikord puuduvad.
Tolmukarriid'd niitjad. Tolmukapead ümarad. Emakakael puudub. Emaka_
suue kettataoline, terve. Vįļi piklik või peaaegu kerajas. Vilja vahesein
õhuke; selle epidermirakud huļknurksed, pikisuunas välja veninud. Seem_
ned nrunajad. asetsevad viĮjas kaherealiselt. Seemne kest sile.
Perekonda kuulub kaks ļiiki. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eesti NSV_s
esineb üks liik.

l. Vesi-naaskelleht

Subularįa aquatĮca2 L. Sp. Pl. 642. 1753;
Fischer, Naturgesch. Livl. ed.2.2:551. l79l; DC. Syst. nat.2:698. l82l
et Prodr. t:235. lB24; Led. Fļ. Ross. t:227' lB42; Rupr. Fl. Ingr. l:
l07. 1860; Schmalh. @n. Cp. u Įoxrr. Pocc: 1 :93. lB95; Busch in Fļ,
URSS 8: 606. 1939; Kot. in <D.rr. YPCP
5 :428. 1953; Eleks. in Latv. fl. 2 : 330.
1955; Mischk. in (D;r. JIeHuHrp. o6n.
2:211. 1957; Jank. in Liet. fl. 3:586.
l96l; Markgr. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2. 4 Q) : a22. l958-1963.
lįIunķguķ soĀrļHiI, IIlHĮbĪIlĮqa BoĀjoon.)
b
1r Hä9r. (3l5.
o. Väike, 2-B cm kõrgune, peaaegu varretu, rikkaļiku juurtek'mbuga
vee- ja kaldataim. Lehed näivalt juur-

mised, püstised, lineaalsed,

laia

renjad,

alusega, terveservalised, paksud,
suurte vaheruumidega tohlkoes. Oisi'
kud väheseõie1ised, hõredad, lehtedest
d
veidi pikemad. Õied väikesed. Õieraod
ebavõrdse pikkusega, kuid õitest alati
pil<emad. TuppĮehed 0,8-l mm pikad,
elliptilised. Kroonļehed umbeS 2 mm
3l5. joon. Vesį-naaskell":',^,:ru:'\ pitäa, kitsalt äraspidimunajad või
r"'*ria aquatica\i o, - viljuv taim, D kiiļi ad, ļühikese pinnukesega, tipul
viļį.

l LadinakeeĮsest sõnast subuĮa _ naaskel (lehtede kuju Jātgi)
2 apuatįca (lad. k.) _ vesi', vee', vees kasvav.
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316. joon. Vesi-naaskellehe (SubuĮarĮa aquatica) leiukohį Eesļis.

ümardunud. Tolmukad kroonlehtede pikkused. Vees kasvavatel eksempļaridel jäävad õied ur1.gįņ,kS, kuid viljad arenevad siiski. Viljaracrd
eemalehoiduvad, alumised horisontaaļsed. Kõdrakesed ovaalsed, nende
pikkus 3_5 ffiffi, ļaius kuni pool selļest. Vilja poolmed andrįļtaoļise pilrirooga. Seemned munajad, 0,B_l mm pikad ja 0,5-0,6 mm
laiad, helepruunid, siļedad; viljapesas on neid 2_7.
Oitseb juunis, juulis.
Kasvab järvedes, jõgedes ja ka1atiikides vees või kaldaļ veopiiril. Eelis'
tab liivast põhja. Eesti NSV territooriumiļ on käesoleval ajal teada ainult
.taime M. Pork Peipsi
üks vesi-naaskellehe leiukoht
- l963. a. kogus Seda
järve lõunaosast Piirisaare ra,nnalt madaļast vcest. (3l6. joon.) Hemeradiafoor. Peaļe selļe on teada vesi-naaskeļļehe esinemlne Narva jõe pare'
maļ kalda1, eriti Rossoni jõe piirkon,nas, ja Peipsi järve idakalda1 Rasko'
peli 1ahes Karu saa,rekese rannal vees. Vesi-naaskelleht esineb kõigil Eesti
NSV naaberaļadel, ehk küļļ harva. o,ma väiksuse ja silmapaistmatu väļimuse tõttu võib ta jääda märkamata.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peamiselt kesk- ja põhjara_
joonides, Lääne- ja Ida-Siberi lõunaosas, Kamtšatkal, Kuriiļide põhja'
osas. Atlantilises ja Kesk-Euroopas' Skandinaaviamaades, Islandil, Gröö'
nimaal, Põhj a-Ameerikas.
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3. alamselts

Resedįneae,

-

Õiel<ate ļiaIreli, spiraaltsükliline.

3. sugukond reseedaļised

-

Resedaceae DC.Į

Uhe- või tnitmeaastased rohttairned, puhmad või poosad. Lehed terved või jagused. Õied ebaļ<orra,pär,ased, ļtob;lrates. 'I'upp- ja kroonlehti
4_.B' Tolmukaid 3-40, enamasti alusel torujaĮt kokku ka,sva,nud, harvemini vabad. Sigirnik ühepesaline, moodustunud 2-6 viljalehest' Vili _
kupa,r; seem'ned peened, neerjad.

Sugukonda l<uuļub 6 perel<onda ļ<oļ<ļiu 67 l iigiga. Reseedaļisecļ on
välja kujunenud Vahemeremaades, kuhu on iroondunud enamik liike. Ainult
mõned perekonnad (CugĮusea St._Hil., Reseda L.) jõuavad l(apimaani
ning iclas Lndia,ni (ochradenus Del.). Ameerikas esineb tul,nukana ainult
oĮigomeris ĮinifoĮia (Valhl) Macbr.
Reseeda,ļised on enamasti kuivade kasvuko,htade, steppide ja kõrbete
taimed (perekond Randonįa Coss. esineb põhiliselt Sahā,āras ja Somaalimaal). Mägede_s jõuavad mõned sugukon,na esindajad lumepiirini
[CagĮusea abgssinica (Fresen.) Fisch. et Mev.
3000 nr kõrguseni, AstīocarpįĮS Sesamoi'des (L.) Duby].

l.

poreko,nd reseeda
,L.
- Resedaz
L. Sp Pl nI, rĮu'ul.,iä.
o' Gcn. Pl.

Uhe- või nri'tnreaastased rohttaimed või poolpõõsad. Varred püstised
või tõusvad. Õied sügomorfsed, enamasti 4-8 (meil sageli 6) tupp- ja
kroonlehega. I(roonļehed enamaisti sõrmjal't jagunenud, įļemised Suure_
mad. Tolmukate arv väga varieeruv (10-30). Siginrik üļemine. Vili _
paljuseemneļine kolme- või neljakandiline kupar.
Per'eko,nda kuulub 50 1iiki, mis o,n ļevinud põhiliselt ainuļt LõunaEuroopas

ja

Põhja_Aafrikas. Tulnr_t]<aina jõuavad Skandinaavia lõunaosani, idas aga Kesk-Aasiani.
Perekonnas on ļaialdaseļt kasvatatavaid ilutaimi (R. ocĮorata L., R.
aĮba L.). Neist esimene on oma rneeldiva lõhna tõįtu levinud eriti kiiresti. Lõhnav reseeda (onra kodumaal kaljutaim) võeti Pariįsi
botaanikaaias kultuuri esmakordselt 1787. a.
t' Lehed terveserva1ised, kitsassüstjad. Õied neijatised
l. Värvreseeda
- Reseda ļuteoĮa L.
Lehed jagused. oied kuueįised. Kupar püstine
2. Ķollane reseeda _ Reseda Įutea L.
* l. Värvreseeda _ Reseda ļuteoįa, L. Sp. Pl. 448. 1753; Led. Fl.
Ross. l :235' 1842; W,ied. et Web. Bescrhr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ'
256. lB52; Kli'nge, trl. Est-, Liv- u. Crurl.4ll. l8B2; Czenniak' in Fļ. URSS

I

Koostanud J. EilarL

2 Sõnast resedare (lad. k.)
ravima,
3 ļuteoĮa (lad. k.) _ kollakas. 562
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3l7. joon. Värvreseeda (Reseda luteoĮa) areaal

E:608. l939; Hegi, Illu,s,įr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. 4 (l) :6s. l95B-l963;
p. KpacĮlJibHarl.
.Aleks' in Liet. fl. 3:5B8. 196l.
- PeseÄa }KeJITeI:bKaf'

Tihedalt lehistunud, ülemises oSaS enamasti harunenud, palja varr'ega rolrttaimed, 30-130 (l50) cm lrõr'ged. Lehed paljad, rootsutud, terve
servaga, süstjad, alurnised äras,p,idimunajad. oied väikesed, l,5_-2 mm
pikad, kollased, pikas peajas kobaras, mis võib har,ukordadel oJla isegi
ņoole meetri pikkune. Tupplehed iülremad ļ<ui ļrrooniehed. Tolmukaid 20_
äraspidi'muna.30, paljad. Sigi'mik moodustub kolmest viljalehest. Viļi
jas, 3-4 mm pikkune kupar. Seemneid ro'lrkestį.
oiįseb juunist septembrini.
Meil haruldane tuļnukas, esi,neb t,eedel, laopla.isidel ja kuivadel nÕl_
vadel. On Eestis oma areaali kirdepiiril.
į]ldlevik. Värvreseeda element,aarareaaį oļi Jancheni (l957) järgi
\/ahemeremaades; sealt on ta levinud sekundaarseiļe kasvukohtadele kogu
Kesk- ja atlanti,lis,es Euroopas (sageli koos mesilraga) ning idas KeskAasiani. (3l7. joo.n.) Esineb stoppides, n,õlvadel, efįti aga raudteedel,
teeservadel ja prahilpaikadel tulnukana. Sünantroqpseļt on jõudnud ka
Põhja_ ja Lõuna-Am,eerikasse. Kohati võib Eur,oopas olla ka arheofüüį.
Majanduslik tähtsus. Vārvreseeda vart, lehti ja õisi on kasutatud kol'
Įase värvi Saamiseks; oma vāhese sa,gedu,Se tõttu pole ta Eestis seĮles
suhtes tähtsust omanud.

o.
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3l8. joon' Kollane reseeda (Reseda Įutea): a _ oks õitega, ö
(a ja ä _ or!g.)

*

oks viljadega, c

- õĻ.
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3l9. joon. Kollase reseeda (Reseda Įutea)

areaa|'

Kollane reseeda _ Reseda įutea| L. Sp. Pl. 449. 1753; Led. Fl.
Ross. I : 236. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl.254. 1852; Klinge, Fl. Est_, Liv- u. Curļ.4ll. lBB2; Czerniak' in Fl.
URSS 8:610. lg39; Mischk. i,n Or. Jlesnurp. o6.n.2:211. 1957; Hegi,
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur' ed. 2' 4 (l) :69. 1958-1963; Aleks. in Liet. fl. 3;
588. 1961.
- Exs.: K. Eichw., Eesti taimed B, n" llB, ll3a. lg35.

*2.

PeseĀa

xēlrag. (3l8.

joon.)

-

o-4. Püstiste või tõusvate vartega 10_60 (l00) cm kõrgune taim.
Lehed sulgjaĮt 3_5-jagused, suurema otsmise segmendiga (lehekesega).
Alumised lehed val-rel (harvemini) terve Servaga. Õįed rohekas- või hįļe_
kollased, hõredais kobarais. Kroonle,hed 3-5 mm pikad. Õieraod tupe
pikkused. Tol,mukaid 10-24. Kupar piklik, kolmekandiļine, 5-8 mm pikk.
Seemned 16-18 mm pikad.
Õitseb maist septembrini.
Eestis juhuslik tuļnuktaim, rnida sagedamini on kohatud Loode_Eestis
raudtee piirkonnas Riisipere ja Turba vahel. o,n Eestis oma areaali kirdepiiril.
Üldlevik. Kolļase reseeda kodumaaļ<s on Vahem,eremaad, kust ļiik on
sünantroopseļt ļevinud Kesk_ ja atla'n,tiļisse Euroo,passe ning ida SuunaS
Afganisianini. Nõukogude Liidu Euroopa-osas harva kohatav tulnukas'
Põhja-Ameerikas üksįkud juhuslikud ļeiukohad. Esineb sagedamini koos
valge ja kollase mesikaga ning lutsernipõldudel, steppides (Ungaris),
mägedes kuni 1800 ,m kõrguseni; peamiselt aga ļeidub teeservadel ja raud_
teedel. Leedus sage Šiauliai-Klaipeda ja Ķaunas-Viįni.us-Daugavpilsi
raudteel. Laialdaseļt kultuuris' (3l9. joon.)
|

Įutea (lad. k.)

-

kollane.
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Majanduslik tähtsus. Samuti nagu värvreseedat, on l<ollast reseedat
kasutatud koĮlase värvi saamiseks. Meditsiinis on väljaspoo1 Eesti,t tarvitatud ka 1ęņą ü,rti (Herba Resedae aulgare)

Liigil on eristatud teisendeid (var' pulcheļļa

jt.), mida Eestis pole seni täheldatud.

M:j||., var. crispa

MĮĮl

25. SELTS KULDĶAI\ļI\,IILAADSED
- PARIEĮ'ALES (CISTALES,
vtoLALES).1
Rohttaimed või puud ja põõsad vastakute või vaheļduvate Įehtedega,
Abiļehed puuduvad harva. oied korrapärased (aktinonrorfsed) või ebakorrapärased (siigomorfsed), enamasti 'mõlemasugulised, tavaļiselt kalreli
õiekattega (tupe ja krooniga), enamasti viietised, harvemini neljatised või
kahetised. Toļmukaįd vastavalt kroonĮe,htede arvuļe või rol-rkem. Sigimik
on moodustunud 3 või 5 ļ<okkukasvanud viljaĮelrest, ühe- kuni mitmepesaļine, ü1emi,ne või alumine. Seemnealgmed tavaliselt parieta'alse (seirrraise)
platsentatsioo,niga, mis on seltsi iseloo,mulikem tun,nus. Seemned sisaldavad proteiini ja õli.
Seltsi kuuļuvad A. Gr,ossheimi mõttes 22 sugukonda, mis on levi,nud
troopi1isteĮ ja subtroopilistel a1adel ning para,svöö'tmes. NSV Liidu fįoorasse ļ<u,uļub l<uue sugukonna esindajaid (Ctstaceae, Taruarįcaceae, Fran'
leeniaceae, V ioĮaceae, D atįs cac eae ja EĮatinaceae), B e goniaceae sugukonna
esindajad on aga laialdaselt tuntud kultuuris. Eesti fļoora koosseisu kuuįub koļm sugukonda (Cistaceae, VioĮaceae, EĮatinaceae), Begoniaceae

sugukonna 1iike kuĮtiveeritakse dekoratiivtaimedena.
Seļts Parietales rnoodustab suu're taimede rülrma, rniļles evoļutsiooniļises mõttes on ühendatud mitu 1oomuļikku rida. Ebakindel on aga
Begoniaceae sugukonna süstema,atiline asend käesoļevas seltsis; mõngd
auįorid paigutavad teda CucurbitaĮes''e seltsi ridadesse (ühes,uguliste õite,
alulnise sigimiku' kokkukasvanud tolmukate ja teiste tunnuste tõttu), ka
mõnda teise seltsi või eraįdavad ta is,eseisvaks seltsiks.
Evolutsiooni seisukohalt võib seļtsi ParfetaĮes kuuļu,vaid Sugukondi
lugeda suhteiiseļt noorteļ<s ning progr,esseeruvateks, ku,na enamikule seļtsi
esindajatele on iseloomu,lik biokeemilisel,t mittespetsialiseerunud ainevahetusrprotsess (B1agoveštšenski, l950) .

SUGUKoNDADE MÄÄRAMISE TABEL

l,

Õied ühesugulised. Kuļt,uu,rtaimed
3. sugukond begoonialised

*

oied m,õlemasugulised. Kodumaised
2. Maismaataimed. Õied viietised
'
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l(oostanud S. Taļts.

- Begoniaceae
taimed

C. A. Agardh
2
3

Väikesed õrnad veetaįmed. Varred püstised või roomavad, 1äbipaistvad,
:sõlmede kohalt juurduvad. Õied neljartised
4' sugukond vesipipralised _ Elatįnaceae Dumort.

3. ļ(roonļehed l<orrapärased, ühes,uguse kujuga. Tupplehti 5, näivalt 3,
sest 3 sisemist tupplehte on ,naaskeļjatest vä1imistest paĮju suure_
mad. Lehed vastakud, pik{ik-ovaa1sed või piklik_el1i,p,tilised, kuni
25 mm pikad
i. sugukond kuldkannilised _ Cįstaceae A. L. Juss.
I(roonlehed ebakorlalpäraSed, erineva kujuga, kannusega. Tupplehti 5,
ülespoole suunatud 1isemega. Lehed juurnrised või va,helduvad, teistsugused, palju suure,mad
2. suguko,rrd kannikeselised _ Vīolaceae Batsch

1. sugukond kuldkarrniĮised

-

Cįsįaceae A.

L' Juss.'

Põõsad, poolpõõsad või r'ohttai,rned vastakute, harvemini vahelduvate
terveservaļiste leh,tedega, ,abirlehtedega või iima. Õied mõlemasugulised,
korrapärased, valtel üksikuįt, enamasti koondu,nud kobarjateks õisikuteks.
Tupplehti 5 (kaks vä1imis't iu'pp1ehte väiksemad kui 3 sisemist, vahel
puuduvail hoopis) või 3. Kroonļehti 5, kuldļ<ollased, valged või roosad.
Tolmukad rohkearvulis,ed, vahel eri,neva Suur,usega. Sigimik ülemine, ena_
masti iihepesaiine, moodustunud enamas'ti 3 või 5 (lc) vilja,lerhest, ortotroopse, harvemi,ni anatr,oo;pse seem,nealgnlega. E,ma.I<as kaolaga või istuva
suudmega. Vili _ kolme või viie poolm,ena õmbluste ļ<olralt avanev kupar.
Seemned väikesed, rohkea'rvuļised, ümardunud, endospermiga; Seem,nekandjad kinnituvad kupra poolmete keskel.
Suguko'r-rda kuulub 7 või 8 perekonda umbes lB0 liigiga, mis on
įevinud peamiselt põhjapoolkeral, neist enamik Vahemeremaades (Cistus
L., Heįį'anthemum Adans.), väiksem osa Põhja_Ameerikas, üksikud 1iigid
lõunapoolkoral (Lõuna-Ameerikas).
NSV Liidus on sugukond esindatud 3 perekon,na (Cistus, HeĮįanthe,munt ja Fuman'a Spach) 21 1iigiga; Eesti lļoorasse kuuļub neist üks pere_
kond (Helianthemum).

l.

perekond kuldkann

_

Iļeįįanthemuftrļ Adans

Adans. Fam. pl. 2: 443.

1768.

Eestis poolpõõsas rolrtįaime välimusega, väljaspool Eestit ka rohtįairned. Lehed vastakud, terved. Õied viietised, kobarjais õisikuis. Tupp_
:ļehti 5, ,neist 2 välimist naaskeljad ja sisemistest palju väiksemad (õis
näivaļt 3 tupplehega). Kroonįghti 5, laiaĮt äraspidimunajad. Tolnrukaid
enamasti palju. Sigimik moodustunud kolrlest viljalehest, enamasti ühe_
l

Kreekakeelsetest sõnadest heļįos

llehtede iõttu.

-

pāike, anthemon

-

õis,

lill;

į<uldkol,laste kroon
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peSa1ine, harvemįni puudulikult kolmepesaline; emakas niitja
peaja suudmega. Kupar ļ<olmekandiļine, avan,eb 3 poolmena.

kaela ja

Perekonda kuulub ligi B0 liiki, mii,le leviku raskuspunkt asub Vahemeremaades. Leviku lõunapiir läbib Aafrikat ja lraani. Kaugemale põhja
uļatuvad H. nummuĮariurrt (L.) Dun. ja Iļ, arctįcurn (Gross.) Ja,nchen;
viimane üļetab polaarjoone. Ida suunas ulatuvad nad kaugele Aasiasse
(Džungaariani). Enamik ļiike on levin,ud tasandikeļ ja reljeefi veidi kõrgematel kohtade,l (kinkude'l, nõlvadel), paĮjud kasvavad steppides ja
kõrbetes. Võrdlemisi vähesed 1iigid on kohasiunud kõrgmäestike tingimustega.
NSV Liidus on ko,nstateeritrrd l7 1iiki; neist üks 1iik kuulub Eestį
NSV floorasse.

kuldkann _ Heįįanthemum nummuĮarįumt (L.) Dun. in
DC. Prodr. I :280. lB24; Juz. in Fl. URSS 15 :334. 1949; Mark. in O;r.
JIeHuHrp. o6n. 3: l84' 196l'
- H. nummuįarįwn (L.) Milļ. Gard. Dict.
ed. B. no |2. |768, p.p.- H. nummularįum (L') Miļļ. SSp. nLĮrrįmuįarįum
(L.) Schi,nz et Thelį.
in l{egi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. 5 (l) :566.
- Gams
1925.
H. auĮgare Gaertn.
a. tomentosum Ben'lh. Cataļ. pl. Pyren. l8B.
1826; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esih-, Liv- u. Curl.287.1852.
H. auĮgare SSp. nummuįarįum Thelļ. in Bulļ. herb. Boiss. 2. sėr. 8:79l.
l90B. _ H. cļtamaeclslas Mil'l' lsp. nummuĮarįum va'r. tomentosum Gross.
in Engl. Pfla,nzenr. 4 (i93) : 84. 1903.
- Cįstus nummuĮarįrs L. Sp. Pl.
527. |753.
Exs.: K. Eichw. Eesti taisned 3, no l20. l93B. -_ Co.[Hųeųser

l. Harilik

-

MoHeToJII.ĪcTttuü. (320. joon.)

4. Poollpõõsas rohttaime haa,b'i'tusega' Varred, mida enamasti on
mitu, tõusvad kuni lamavad, harunenud, 15-25 (35) cm pikad, aļumis,es
osas puituvad, lehtede kinnitumiskohtade armide tõttu ļüliļised. Lehed
vastakud, vahel varre üļemises osas vaheļduvad, piklik_eiiiptilised või
-ovaa,lsed, 8-25 (30) mm pikad, (2) 3-6 (B) mm laiad, pisut nahkjad,
vahei servast pisut tagasi käändu,nud, alumiselt pinnal,t viltjaskarvased
ja seeiõttu sageli haļlikad, eenduva keskrooga, pealmisel pinnal hajusate
lidus karvadega kuni p,eaaegu paljad, 1ü'hikesteļ (2-5 mm) rootsudel.
Abiļehed lineaalsed, pikkade karvadega, teritunud, 3-5 mm pikad' Õied
tiprnised,3-B-kaupa kobarjas õisikus, mis a,ļumįses osaS on hõredam;
õieraod karvased, vilja valmimise ajal allapoole suunatud, 5-7 mm pikad.
Kandeļehed 1ineaalsed, 3-4 (6) mm pikad, nende servaį pikad karvad.
Tuppiehed enamasti pealt karvased (tähtkarvad), roodudel ka pikemate
lihtkarvadega, kollakasrohelised, (5) 6-8 mm pikad; 3 sisemist tupplehte väļimistest suuremad. Kroonrļehed enamasti kuļdkolļased, harva
valkjaskollased kuni va'lged, lai.alt äraspidimuna,jad,7-|0 (12) nrm pikad'
nende alusel tumedam täpp; kroo,n l,5-2,5 cm ļäbimõõdus. Tolmukac
kroonist lähemad. Ema,kas 4 m,m pikkuse niitja kaelaga ja suure peaja
suudmega. Kupar mun,ajas, kunt 7 mm pikk, ühepesaline või puudulikult
|' numrnuļarįum (|ad. k.) _ mündikese (vāikese metallraha) -kujuline, sõnast
muĮus
väike metaļlraha, mündike; lehtede kuju järgi.

-
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320. joon. Harįlik kuļdkann (H3ĮĮanthemum nummuįarium): a _ õįtsev taim (orig.),
l _ leht abilehtedega, .l _ õis, d _ tupp väljastpoolt, e - emakas emakakaeļaga.

kolmepesaline, avaneb ļ<o,ļ,me p'oolmena. Seemned tumepruu,nid, konarliku,
pinnaga.
Õitseb juunist augus,tini (se'ptembrini).
Eestis hariiįk kuivadeĮ 1ubjarikaste'l aasadel ja puisniitudel, loodudeļ,.
1oomännikutes, ka kinkudel, põõsaste vahel ja teeservadeļ, harvemini
ļiivikuil. Eelistab lubjari'kast pinnast, kuid ļ<asvab hästi ka ļiivasteļ kohtadel. Sage Põhja-Eestis ja läänesaa'rtel, ter,ritoo'riu,rni teistes osades lei-'
dub hajusalt. Esineb enamas'ti väheldaste kogumikena, {ra'rvemi,ni üksikuIt' Valguslembene. Hemifaneroflüüt'
on FiĮĮpendula hexapetql.a
- TrifoĮiwn monįanunl'i uniooņi H. nummularium't variandi l<araļ<iterļiik. Kaasüasliikidena esinevad sageii Aspe'
ruĮa tįnctoria, Geraniwtt sanguineum, Veronįca spicata, Lotus cornįcuĮatus, Sesleria coeruĮea, Pim'pitleĮĮa saxifraga, Įasione rnontana, Carex
ericetorum j't.
Üldlevik. NSV Liidus Euroo'pa_osa põhja_ (1oodes, aļates Karjala-+Lapi
ja Dvinaa-Petšoora va1dkonnast), kesk- ja l'õu.navõö,ndis, Kaukaasias;
esineb lubja_ ja kriidiküngastel, kuivadel niįtudeį (stepistunud aladeĮ)
ja kuivades mä,nnimeįsades. Lõuna-Ska,ndinaavias (ka Soomes), KeskEuroopas. BaIkani poolsaarel 1'a Väi,ke-Aasias.

Poļümorine ļiik, varieerub peamiselt 'lelltede kuju ja karvasuse pool'est.
Eestis on ļevi'nud
\ar. nįĮmmuĮarįum _ ļehtede alumi'ne pind ku,ni viltjalt karvane,
peal,mine pi,nd hajusate lidus karvadega või peaaegu paljas;
Ī. aĮbi|Įorunl Koch _ kr.oonlehed peaaegu valged; esineb harva.
H. hįrsutum (Thuill.) Mėrat fCistus hirsutus Thuil,ļ., ĪI' nunmula'
rium (L.) Mill. ssp. ouatum (Viv.) Schi,nz ei Thelļ., H. oaatum (Viv.)
Dun.] esi,n'eb Ees.tist Įõunapoolsematel aladel (Baltikumis alates Läti ja
Leedu NSV-st, kus üļeminevate tun,nustega on seotud hariiiku ļ<uldkanniga). Lehed rohelised, 'įilemise,l pinnal hajusalt karvased, alumiseļ karvad hõredaļt 3_5-kaupa kimbus' Eestis pole seni täheldaįud.
Hariļiku kuldka,nni mitut vormi kasvata'takse i,ļutai,medena, eriti kivik*
taimļates. Inįrodutseeritu,na kasvatatakse ka teisi ļiike, nagu apenniini
kuļdkanni fĪI' apenninan (.L.) Miļl.], aed-kuļdkanni [1/. mutabįle (Jacq'}
Rehd.ļ jt.

2.

sugukond kannikeselised

-

|/įoįaceae Batsch

Rohttaimed (Eestis), harvemi'ni põõsad, väiksemad puud või liaanid
lihtlehtedega ja abilehtedega. Õied viietised, enamasti üksikult, ebakor'rapärased või korra,pärased (troopilistel esindajatel), enamasti mõlemasugulised; harvemini o,n taimed po'lügaamsed (s. o. ühel ja saiinal taimel
esineb nii ühe- kui ka mõĮemasugulisi õisi). Tupplehed vabad, jäävad.
Kroon varisev, vabade kroonlehtedega. Tolmukaid 5, enamas'ti vabad,
vaheldumisi kroonlehtedega, lühikeste toļmukaniitidega või ilma; tolmuka590

pead introolsed, toĮmukotid seose (konnektiivi) abil ühendatud, 2 pesaga.
Sigimik ülemine, ühepesaline (enamasti kolmest viljalehes,t kokku kasvanud), rohkearvuliste seemnealgmetega, mis kįn,nituvad sigimiku sein_
įele. Vili
- 3 poolmena õmbļusteļt avanev kupar (Eestis), ha,rva mari
(troo,pikas).
Sugukonda loetakse lB perekonda umbes 850 liigiga, mis on levinud
nr'õlema poolkera parasvöötm,es ja vähemal määraļ troopikas. Nende
leviku raskuspunkt asub Lõu'na- ja Kesk-Am,eerikas (peamiselt mäestikes).
Ainult perekond Vįoįa, kuhu kuulub enamik suguko,nna liike, esineb ka
Põhja-Ameerikas, Eur,oopas ja Põhja-Aasias. Suurem osa sugukonna
troopilisi esindajaid kuu'lulr põõsaste hul'ka, vähesed on ka liaanid ja
puud.

l.

,perekond kannike _ Vįoļa' L.
L. Sp. Pl. 933. 1753.

Enamasti ,mitmeaastased, va,hel ka üļreaastased rohttaimed, ha,rva
poolpõõsad (väljaspool Eestit) arenenud või arenemata vartega, vahelduvate ļehtedega; rnõnel 1iigirl l.ehed varre alusel kodarikuna või kimbuna.
Lehed rootsulised, südajad, mu,najad või süštjad, nende aļusel püsivad,
rohtjad, sageli narmas;tunud abilehed. Õied enamasti üksikult enam või
vähem pikkadel raagudel varrelehtede või juurmiste ļehtede kaenlas, ebakorra,pärased; õieraod kahe väikese kandeļehekesega. Tupplehtede alusel
lise. Kroon'ļehed ļilļad, sina.kad, valged, kollased või kirjud (kolmevärvi_
lised), erineva kujuga, alumine (kasmogaamsetel õitel) enamasti teistest
suurem ja kannusega. Tolmukad lühikesįe laiade niitidega; kahe aļumise
tolmuka alusel kannusesse ņlatuv nektaarium; tolmukottide seosel ülal
lise. Si'gimik ühepesaĮine, arvukate seemneaügmetega. Emakakael aļus'el
sageli paksenenud ja kõverdunud, eri liikidel kujult erineva suudmega.
Ku,par avaneb 3 poolm,ena' (32l' joon.) Seem,ned munajad või ümardunud,
siledad, sageli lisemega, rikkaļiļ<u endospero
miga.

Perekonda kuulub üle 500 liigi, mis on
levinud peaaegu kogu maailmas
- Lõuna_
Ameerika mägedel ja põhjapoolkera
parasvöötmes; vähesed liigid esinevad lähistroo_
pilises ja troopilises Ameerikas, Aalrikas,
Austraalias jm. (näit. Sandwichi saartel).
NSV Liidus esineb 106 I iki, neist kuulub
Eesti NSV floorasse l7 liiki, mitu liiki on
tuntud kultuuris.
Peale kevadiste kasmogaamsete õite on
perekonna es:ndajatel sageli ka isetolmle-

I

VįoĮa (lad. k.)

_

-ē'
ft į

32l. joon. Kannikese (VioĮa\
õiediagramm.

kannikese nimi vanaroomlasteļ
591

vad lileistogaamsed õied. Viirnased on suletud tupega, puudulikult arettenud kroonlehtedcga, iühil<ese emakakaela ja 2_5 tolmukaga (näit.
Vįoį'a mįrabįĮ'įs). Ka te'stel liikidel tekivad ebasoodsateļ tinginrustel
kergesti kleistogaa,msed õied (eri,ti hilisemal aastaajal).
Mitmetel liikidel (VioĮa hĮrta, V. coļĮįna jt.) võib täheldada kohastu_
mist seemnete 1evikuks sipeĮgate kaasabiļ (mürmekohoorsed liigid). Selļeks on seem'ned varustatud lisemega (elaiosoom), mida sipelgad söövad,
ning kuprad ava,nevad aeglaseĮt maa,pinrral või selle lähedal. Enąmikul
įeistel liikideļ avaneb kupar järsku ja se'enlned paiskuvad laiali (autohoorsed liigid).
I(an,nikese liigid moodustavad iooduses sageli hübriide; selie tõttu
on nend,e määramine raske,ndatud, sageli isegi väga raske. Liigid a1anrperekotrnast Meļanįum moodustavad fertiilseid (viJjuvaid) lrübriide, alanr_

perekonnast VįoĮa (l'ĮominĮttm) aga enamasti steriiļseid hübrįide (seemned
arenevad puudu1ikult, tolmuterad on täiesti või osaļt kõlbmaiud). Ste_
riilsete hübriidide tolmuteradest on l0% kuni peaaegu l000į läbipaistva
kestaga, tühjad, s. o. i1ma teralise sisaldiseta, e1iipsoidse või ebakorra_
pärase kujuga, sageli kortsuļi'se pinnaga; seļle tõttu on steriiļsete hübriidide tolmuterad kergesti äratuntavad.
Mitmeid liike VįoĮa perekonnast kultiveeritaļ<se ilutaimedena (V' odorala L', V. cornuta L., hübriidse päritoluga V.|Vįttroch,iana Gams jt.).
Majanduslikļ<u tähįsust omab V' odorcĮta meeldiva lõirrraga eeterļiku õļi
sisaļduse tõltu. Vįoļa esindajate juurtest o,n ļeitud aļkaloidi vioiiini ja
ka saponiini' Vįoįa'st valmistatud preparaate kasutati varem meditsiinis
ļahtistava ja okseĮeajava vahendina.
Perekon,n,a tüüpliik on Vįoįa odoraįa L'

l-!IKIDE ]VIÄÄRAMISE TABEL
t. Kodumaised loodr"rslikult kasvavad taimed
2.

kaenlas
o.

4.
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Aia-ilutaimed, m,õ,ned neist metsistuvad .
t9
Taimed ilma väljakuju,nenud varreta, õied kįnnituvad pikkadel raagudel juurmiste 1ehtede kaenlas, või taimed ainult algul (kevadel)
varre,ta, hiljem arenenud varrega (VioĮa mit'abilis L.)
3
Taimed vä1jakujunenud varrega, õieraod kinnituvad varrelehtede
8

Taimed kevadeļ arenemata varreta, varajased kevadised l<asmogaam_
sed õied kinnituvad juurmiste lehtede kaonlas. Hiljem kujuneb vars
kleistogaanrsete õitega, mis kinnituvad üįerniste varrelchltede kaen_
las. Aļalehed ja alumiste lehtede abiļehed siJma,paistvalt punakaspruunid
4' Imekannike _ VioĮa mįrabįļįs L'
Taimed alati varreta, alusel lehekimbuga. Kõik õied kinnituvad juurmiste lehtede kaenlas
4
Lehed ja leherootsud enam või vähem tihedaļt karvased. Suvised
(hilisemad) lehed suuremad. Kuivemate kasvukohįade taimed .
5

Lehed peaaegu pa,ijad või ainu,'lt hõredaļt karvased. Niiskemate kasvu_
kohtade taimed
6
,5. Lehed kolrnnurkjas_ või munajassüdaj'ad, .karedalt 1ühikarvased, teravama tipuga. Suvised ļehed kurri 7 cm |aiad, piklikmunajad' alusel
sügava ļaiema vä1ja1õikega, pikkadel rootsurleļ. Aįumised abilehed
Įühidalt narmastunud, ,munajassüstjad, paija või airruįt hõredalt
ripsnrelise servaga' terava tirpuga. Õied hele-, harva tumeļi1lad, si,na_
kad, valkjad või ro'osad, lõhnatud. Kroonlehed tipul veidi sämpu,nud.
Kannus enamasti ļilļaļ<as, üiespoole kõverdunud
2. Karvane lrannike _ Vįola hįrta L.

Leįred üma'rdunuļ,t südajad või munajassüdajad, karvased (pikkade
valgete karvadega, eriti ļ,ehe a1umisel pi,nnal ja roodudel). Pärasl
õitsemist suvised 1ehed kuni B,5 cm 1aiad, aļusel s,ügava kitsama
väljalõikega, pikkadel rootsudeļ. Abiļehed kitsassüstjad, narmastu_
nud, ripsmeįise servaga, kitsa pikenenud tipuga. Õied ļreļesinised,
harvemini ļil1ad, väiksemad kui karvasei kanniĮ<esei, nõrgalt ļõhna_
vad. Kroonlehed ti,puĮ terved. Ka,nnus enamasti vaļltjas, sirge
3. Kinkkannike _ Vioįa coĮĮįna Bess'
t5. Abilehed pooles ulatuses leherootsuga kokku kasva,nud, hambulised.
Lehed piklikud, südajasmunajad, peaaegu paljad. Õied 1ilļakad, kolm
alumist kroonlehte a,lusel kahvatumad, tumedamate joontega
13. Lodukannike _ Vįoļa uĮiginosa Bess.

Abiļehed vabad. Lelred ümardunud
?
I-ehed ümardunuļt neerjad (lehelaba 'enamasti pikkusest 1aiem), paljad, tömbid. Abiļehed tavalisel,t alusel n,arma,stunud. Õied väikesed,
įrele- või kahvatuli11ad, tumeda,mate joontega. Kandeļehekesed enamasti õi'eracl lieskpaigas või pisut ailpool' Kannus ļülrikr:, tupplehtede
lisernega peaaegu ühepikkune
14. Sookannike _ Vįoįa paĮustris L.

7.

Lehed neerjad või ,mu,najassüdajad (1ehelaba enamasti 1aiusest pikem),
teritunud, enamasti alumiselt pinnalt h,õredalt karvased. Abilehed
tavaļise1t terveservaĮised,,narmas,tuma.ta. Õied kahvatulillad, kuni
2 ļ<orda suuremad kui sookannik,esel, kroonlehed ilma tumed,amate
joonteta. Kandelehekesed enamasti õierao keskpaigast kõrgema1. Kan_
,nus tupplehtede lisemetest ku,ni 2 korda pikem
l5. Turvaskannike _ Viola epipsįįa Ler!.

8.

Abilelred terveservalised või hambulised ļ<uni narmastunud
9
Abilehed kannelja,lt sulglõhised
16
9. Taimed juurmise lehekirnbuga (kodarikuga)
l0
Taimed ilma juurmise lehekimbuta
12
ū0. Taimed mada1ad, lühikarvased. Varred 1amavad või tõusvad, (3)
5-6 (l2) cm pikad. Lehed väikesed, enamasti kuni 1,5 (l,8) cm
Įaiad, ümmarguselt südajasmunajad, tömbid, täkilise servaga, 1ühi.38
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karvased. Abilehed väikesed, na'rrnastu,nud. LoodudeĪ ja kuivade9
kasvukohtadel
Vį.ala arenarfc DC7. Nõmmkannike

-

ļļ
Taimed kõrgemad, įaįemate lehtedega
I l. Kroonlehed lillad, tavaliseit 4-6 mm laiad, ei kata teineįeist Servadega. Tupplghļede ļisemed lühikesed, kuni l mm pikad" Abilehed
lineaalsüstj,ad, enamasti kamjaĮt narmastunud. Kannrr,s lillakas, pee'nike, teritu,nud tipuga
5. Metskannike

_

Vįoįa Reįchenbachįana Jord. ex Eoreau

Krooniehed heüelilļad või helesinakad, ļaiemad kui eelmiseļ liigil,
enam või vähem katavad üksteist servadega. Tupplehtede tįsemed;
suuremad, l-3 mm pikad. Abiļehed süstjad, tavaliseļt eem'alehoiduvate hammastega või terve'servalised. Kannus valkjas, jäme, tõnbi;
ti'puga

t2.

t3.

6. Võsakannike _ VįoĮa Rįaįnįana ReichenbLehed munajad ,ku'ni kitsas- või südajasmunajad, lõigatuna nāiva
į3
või südaja alusega
ja
südaja
pikad
piklikmunajassüstjad,
madaļalt
või
Lehed
süstjad,

ļ4
või lõigatuna näiva alusega
Enamasti madalamad ,t'aimed, kuni l5-25 (30) cm kõrged, sageii
rohkearvuliste, vatreļ lamavate vartega, pikenenud sõlmeva'hedega'.
Lehed munajad' selgelt südaja alusega, paljad või hõredaļt karvaserįAbilehed väikesed, ,naaskeljad, ku,ni l cm pikad (keskmiste varrelehįede abilehed tavaliselt leherootsu ,pooles't pikkusest paljr.l lühemad). Kroonļehed si,nised, harva vaĮkjad
|2. Koerakannike

Vįola canįna LEnamasti kõrgemad taimed; varsi tavaliseļt üks, vahel mitu, kunį
30 (40) cm kõrged, pikkade sõlmevahedega. Lehed kitsasmunajad,
alusel ainulį pisut s,ridajad või lõigatuna näivad (kiiljad), üsna hõredalt karvased. Abiļehed suuremad, kuni 2 cm pikad (keskmiste varre*
1ehtede abiļehed leher'ootsu poolest pikkusest pikeilad). Kroonļehed,
helesinised kuni vaikjad
ll. Mägikannike _ Vįoįa montana |-14. Lehed pikad, pikliksüstjad või süstjad, kuni 7-B cm pikad ja 3 crn'
laiad, rrrõļenralrt pin,nalt pehmekarvased. Abilehed suured, karvased"
lehekuju1ised, sageli ļeh,erootsust pikemad, si,ss'eļ,õikunult saagjadTainre kõrgus (20) 30_40 (50) c,m
B. Kõrge kannike _ Vįola elatįor Ft15.
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t5'
Lelred lühemad, pea,aegu või'täiesti paljad .
.pisut
pikad
crn
2-4,5
(näha
luubiga),
karvased
Lehed pi,kliksüstjad,
ja 8_l5 mm laiad. Abilehed hõredalt hambulise ku.ni peaaegu terve
Servaga' ,paljad, leherootsust enam,asti paĮju lühemad. oied valged
kuni heļesinised. Taime kõrgus (5) l0-20 (30) cm
9. Mülgaskannįke _ Vįoļa persĮcifoĮia Schreb..

l6.

Lehed munajad, mu,naja'ssüsrtjad kuni süstjad (ü,lemised), kuni 4_
5 om pikad ja 4-B (l0) mm laiad, täiesti paljad, läikivad. Õierl
väikesed, 'lreļesinised, harva va,lged' Taime kõrgus 5-l0 ( l5) cln
l0. Pisikannike _ Vįoļa pumiĮa Chaix
Kroonlehed tupest ļühemad või ,tupe pikkused, kollakasvalged kuni
va1kjad, vahol kaks üļemist kroonlehte osalt liļlakad
l9. Põldkannike _ Vįoįa aruensįs Murr.

Kroonlehed tupest pikemad, sageli ,kolmevärviļised või peaaegu üleni
tumelillad või helekoļlased
|7- Õied kahe- või koļmevärvilised (varieeruvaa'ua.ur..lt;. l.i'Įa'i.ril
2 cm 1aiad, keskmised ja ülemised kitsamad, l-l,2 cm laiad. Varrerj
aļusel ,h,õredaļrt karvased. Enamasti ühe- või kaheaastased taimed
16. Aaskannike _ Vįoįa trįcoļor L.
Õied enamasti peaaegu ü]eni liļļad või helekoļļased. Mitmeaastased
taimed
li,
lB. Lehed kitsamad kui aaskannikesel, 5-6 (l0) cm Iaiad. Kroonļehed
enamasti tumeļiļļad, ai,nult alumin,e kroonleht
'neeļus koĮlane, ,tume_
date joontega

l9.

17. Randkannike

_ Vioįa

ļįttlraĮįs Spreng'

Kroonlehed heļekollased, kannus sirrakasliļla
lB. Kaljukannike _ Vįola sax,atįļįs tr. W. Schmidt
Taim nroodustab maapealseid võsu,ndeid, mis sõ]mede kohalt juur_
duvad. Lehed įimardunud ,kuni 'iimardunult neerjad; suvised 1ehed
suuremad, teritunud. Abi1ehed ü,ļemises oSa5 narmastunud. Õied
tunreliļļad, kuni l,5 (2) cm pikad, m,ee,ldivalt lõhnavad. Vahei metsistub

l.

Lõhnav kannike

_

VįoĮa odorata L.
Taim ei moodusta maa'pealseid võsundeid. Lehed munajad kuni süstjad. Abi1ehed sulglõhised või hambuļised. Õied palju suuremad,
mitut
värvi, lõhnatud .
20
20- Õied suured, kuni üļe 3-6 cm pikad, ka,nnuse pikkus umbes pool
krocni pikkusest; keskmised ļ<roonlehed kaįavad servadega kahį üļe_
mist kroonlehte' Abiļehed sulg1õįrised. Enarnasti kaheaasta.ne taim
20- Aedkannike e. võõraserna * VįaĮa |Vįtįrackįana Gams
Õied väiksemad kui eeļmisel liigil, kannus ,tupest pisut pikem.
Keskmised kroonlehed kõrvalehoiduvad, ei kata seivadega ülemisi kroottļeh'ti. Abilehed sisselõikunult hambuļised. MitmeaaĮtan,e
taim
2l. Sarvkannike _ Vįoļa cornuta L.
l. alamperekond VįoĮa. r_ Nomįni,um Ging' Mėm. Viol. ll. 1823; DC.
Prodr. l:291. lB24, pro seci.
vaūad või ļeherootsuga kokku
- Abi,l,ehed
kasvanud. oied enamasti ļilļakad
või sinakad, harvemini valged (väljas_
pool Eestit ka punased või kollased). Külgmised kroonlelleJ pisut
ailapoole suunatud, alumise kroo,n,lehe kannus ārineva pikkusega.
Emakakael

38'

sgs

I

lt

sirge, pisut kõverdunud a'lusega või kõverdunud kogu ulatuses, üļemises
osas tõlvjalt laienenud, tipul väikese noka ja suudmega. Kõige liigirikkam

ja polümorfsem

alampereJ<ond.

l.

Hgpocarpea Godr. Fļ. Lorr. l :86. 1857.
sektsioon VįoĮa.
Taimed väljaUncįna'tae Kupff. in oesterr. Bot. Zeitschr. 32B. 1903.
kujunemata vartega, sageli roomavate võsunditega' lõhnavate õitega.
Emakal<aeļ tipul kü1gedelt lame, haakjalt al1apöõrdunud etteulatuva
nokaga. Noka pikkus vastab umbes emakakaela läbimõõduļe selle kõige
laiemas osas. Ķupar kerajas, vastu maapinda hoiduv, avaneb seemneid
laiali paiskamata. Mürmekohoorsed liigid.
Lõhnav kannike _ Vįoįa odorata ' L. Sp. Pļ. 934. 1753; Led. Fl.
Ross. l :249. lB42, p. p.; Wied. et Web. Bescļtr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 137. lB52; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (l) : 6a9. 1925;
Juz. in Fl. URSS t5 : 363. 1949; Pēt. in Latv. fl. 3 : 306. 1957; Serg. in
(D;t. ,rlegnurp. o6.rr. 3 : l87. l96l.
(322. joon.)
- Quanķa ĀyĮilHcTafl.
4. Taim (3) 5-l0 (l5) cm kõrge. Lühike jäme risoom moodustab
juurmiste lehtede kodariku, õisi ja kuni 20 cm pikkusi maapealseid, sõlmekohtarļelt juurduvaid võsundeid. Lehed rohkearvuļised, peaaegu ümardunud või ümardunuļt neerjad, laiusest vaevaļt pikemad, harvemini neerjad
või laimunajad, alusel südajad, enamasti tömbivõitu, harvemi,ni pisut
teritunrrd tipuga. täkilissaagja servaga, lühikarvased kuni peaaegu paljad, 2_5 cm pikad ja peaaegu ,niisama laiad, hõredalt lülrikarvase rootsuga; suvised lehed suuremad, enamasti teritunud 'tipuga. Abilehed ülemises osas lühidalt .narmastunud, ripsmelised. Õieraod hõredalt karvasecl,
keskel või keskpaigast kõrgemal on neiļ kaks väikest kandelehekest. oied
kuni 2 cnt pikad, meeldivalt Lõhnavad. Tupplehed munajad, tömbid, lühikarvased. Kroonlehed tumeliļlad, tipul sageli sämpunud; aĮumine kroonleht kannusega. Emakakael külgedelt lapik, tipuĮ haakjalt kõverdunud.
Kupar kerajas, tihedalt lühikarvane. Seemned suhteliseļt suure lisemega.
Õitseb aprillis, mais, vahel sügisel teistkordselt.
Eesįis varakevadise ilutaimena aedades ja ,parkides, kus sageli metsistub. Moodustab muru. Eelistab niisket toitaineterikast pinnast.
Hemikrüptofüüt.
Ülrļlevik. NSV Liidus Euroo,pa_osa kesk_ (metsistunult) ja lõu,navöõndis ning Kaukaasias, kus kasvab enamasti laialehistes metsades ning
metsalagendikel, ka ilutaimena aedades. Atlantįlises ja Lõuna-Euroopas
(kodunenud peaaegu kogu Euroopas alates Lõuna-Skandinaaviast), PõhjaAafrikas (Atlas) ja Väike-Aasias. Laialdaselt kuļtuuris.
Majanduslik tähtsus. Kevadel õitsev dekoratiivtaįm, mida kultiveerital<se peaaegu kogu maaiļmas paljude sortidena' ParĪü.meerias kasutalava rneeldiva lõlrnaga eeterliku õli saamiseks kultiveeritakse NSV Liidus
Musįa mere aJa,ļ (Krimmi poolsaare ļõunarannikul ja Kaukaasias) ning

l.

l
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odoratu (lad. k.)

_

ļõhnav

c

b

(
a

322' joon' Lõhnav

o'"'*įg,':/"

Įxxi:Į");,;"ū'

u:"']

'::Ļj:"u

)'

Ö

_

taim pärast

\'ahemeremaades (eriti Lõuna_Prantsusmaai ja Rivieras). Tuntumad kultuursordid on 'Par'ma' ja 'Viktooria'.

V. odorata moodustab hübriide V. hįrta ja V. coĮĮina'ga'

2. Ķarvane kannike
Vįoļa ltįrta, L. Sp. Pl. 934. 1753; Led. Fl.
Ross. I :248. 1842, excl. -sy,n.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv'u. Curl. l37. 1852; W. Becker in Bei,h. Bot' Cenįraļbl.36:22. lgl8;
Juz. in Fļ. URSS t5 : 369. 1949; Pēt. i.n Latv. fl. 3 : 307. 1957.
V. hįrta
L. ssp' breaiĮĮmbrialo ,et ssp. į,ongĮfimbriata 'N' Beeker įn -Beih. Bot-

b

a

323. joon. Karvane kannįke (Viota hirta):

viljadega, Ö

I
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h!,rta (lad' k.)

-

kare, lühikarvane.

_

seeme.
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324' joon. ļ(arvase kannikese (VioĮa hkta) leiukohad Eestļs.

Centratbl. 26 (2) :1909; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (l)
,639. į925. _ Qaanķa KopoTKoBoJļocįIcTarI. (323. joon.)
ų- Taime kõrgus õitsemisajal 5-l0 (l5) cm. Risoom ļühike, tõusev kuni püsti,ne, sageĮi lr'arunenud, moodustab 1ehekodari,ku ja õisi; lehįede rootsud ja õi,te ra.od kįnnituvad juurmiste įehtede kae,nlas; võsundeic
:risoom ei moodusta. Lehed kolmnurkjassüdajad, harvemįni munajassüdajad' enarnasti Įaiusest pikemad, 1ühikarvased; suvised 1ehed suuremad,
kuni 7 crn laiad, ku,ni 20 cm pika rootsuga, täkilishambulised, aįusel
sügava laiema väljalõikega. Abilehed munajad või süstjad, umbes l cm
pikad, teravatipulisecl, terve Servag.a või įühidalt na,rmastunud (narmad
ei ūleta abilehe poolt laiust), palja, vahel hõredalt ri'psmelise servaga.
'Õied įõhnata, 15-20 mm pikad. oieraod pikemad kui kevadised ļehed,
:

karvased, ne.nde keskpaigal kaks väikest kandelehekest. Tuprplehed ,piklik,munajad, törnbid. Kroonlehed hele- või punakaslillad, harva tumelillad,
roosad või valged, ti'pul madalalt sämpunud. Ka'nnus tipul teravavõitu,
tipuosas pisut ülespooļe hoiduv, ļiļļakas. Ernakakaeļ lapi,k, 'tipul haakjalt
įrõverdunud. Kupar kerajas, enamasti hõredalt lühikarva,ne. Seemned.
suure lisemega.
Oitseb aprillis, mais.
Eestis peamiselt laia{ehistes metsades, segametsades, puisniitudel,
'sarapikes, loodudel, kinkudel ja põõsastikes. Haruļdane. Esineb peamiselt
I-āāne-Eestis ja 1äänesaar'teļ' (324. joon') Ee,listab lubjarikast pinnast.

ftIerrrikrūptofüüt'

599

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- (Dvinaa-Petšoora vald_
kond), kesk- ja lõunavöö,ndis (välja arvatud Krimmi poo'1saar), Lääne_ ja
Ida-Siberįs, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu peaa€gįr
kogu Euroopas. Euroopa mägedes kuni 2000 m kõrgusel.
'Karvane kannike moodustab hübriide lõhnava
Eestis pole neid hübriide seni täheldatud.

ja

kinkkannikesega-

Vįoļa coįlįna l Bess. Catal. P.ļ. Hort. Cremen. 15l_
1816; Led. Fļ. Ross. |:249. l842; Wied. et Web. Bescļrr.,phan. Gew.
Esth_, Liv- u. CurĮ. l37. l852; Gams in Hegi, I1ļus,tr. F'l. Mitt._Eu.r. s
(l):6a0. |925; Juz. in Fl. URSS l5:373. 1949; Pēt. in 'Laįv. tļ. 3:308l957; Serg. įn Q"rr. Jleillturp. oõ.ņ. 3: l88. l96l.
Qua,rxa xoJIMoBaf..

3.

_

Kinkkannike

-

(325. joon.)

4. Taim (6) l0-l5 (25) cm kõrge. Risoom t,õu,sev, jäme, harunenud;
moodustab juurmiste lehtede kodariku (kimbu) ja õisi, ,milļe raod ki,nni_
tuvad juurmiste 1ehtede kaenlas; r.oomavaid võsundeid ei an,na; harva
areneb üsna 'lühike maapeal,ne vafs. Lehed laimunajad või ümardunudmunajad, kumerate servadega (kevadised ,lehed kuni 3 cm pikad ja l3 cm laiad, suvised ļehed 3,5-7,5 cm pikad ja 4-B,5 cm laiad), sügava
kitsama väljalõikega (e,riti ,pärast õitsernist ilmuvad suņrised 1ehed) ,
südaja alusega, tipuĮ 'lühidalt teritunud, serval täkiļishambulised, karva*
sed (va1kjate pikkade Ļą1y,2į,ega, eriti ļehe a,lu,misel pi,nnal ja roodudeĮ);
leherootsud karvased, nende ,pikkus kevadistel lghtedcl l-4 ,cm, suvisteį
5-|2 cm. Abilehed kitsassüstjad, pikalt teritunud, sügavamal.t narmastu_
nud (narmad abilehe pooļe laiuse pikkused või pikemad), ripsmelised
(ka narmad). oieraod hõredaļt kanvased, ;keskpaigal või soļįest kõrge_
maļ kahe pika kandelehekesega, umbes niisama ,pikad kui kevadised lehed.
Õied nõrgalt lõhnavad. Kroonlehed enamasti helelilļakad v,õi sinakasliļļad,
tipul sämpu,rnata, neelus valged, äraspidimunajad, kitsad; aįumisgļ kroon_
lehel 2-4 mm pikkune sirge, vah,el üJespooļe ļņõverdunud tömp va.lkjas
kannus. Turpplelred tömbivõitu,'ripsmelised. Emakakael peene' haa:Ļjąļ1
kõverdunud ja ,ettepoole ulatuva ņika nokaga. Kupar keraja,s, karvane,
vaļmįnuļ't maapinna ligida,le hoiduv, 'pikkamööda avanev. Seemned suure
lisemega.
Õitseb (aprillis) mais.
Eestis kuivemates laial,elristes (näit. kĮindia]ustes) me,tsades ja pare_
mal pinnasel asuvates segarnetsades, ,nande ,ser,vadel ja lagendiker, aruniitudel ja -puisniitudel puude ja põõsaste all, sarapikes, parkides (näit.
Tallinnas l(adriorus), harvemini ka raudtee'tammi nõlvadel ja ,müüride
āäres. Sageli kinkudel ja nõlvadel (näit. oosidel), puutüvede alusel. Eelis_
tab lubjarikast pinnast, ka,svab samuti madalamapõhjalistel lubjarikastel
kohtadel, ei puudu aga ka ļiivakaļ pinnasel. Eestis üļdiseįt hajusalt, pai_
guti sagedamini. (326. joon.) Mitte haruldane. Hemikrüptofüüt.
I
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coĮlĮna (lad' k.)

_

kingu,l, künkal l<asvav

C

t

a

325. joon. Kinkkannike (VĮola coĮlina): a _ õitsev tairn, b _ taim viljadega,
abileht, d _ pakatav vili, e _ seeme. (a ja Ö _ orig.)
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326. joon. I(inkkannikese (Viola coĮĮina) leiukohad Eestis.

Üldlevik. NSV Liidus Euroo'pa-osa põhja (Dvinaa-'Petšoo,ra vald_

lõunavööndis, Lääne- ja Ida_Siberis, Kaug_Idas ja Kesk_
Aasias; kasvab ļaiaļehistes ja segametsades ning nõlvadeļ. Sļ<andinaa_
viamaades, Kesk_EuroopaS' Jaapanis ja Hiinas. Euroopa mägedes kuni
2000 m kõrgusel.
Į<ond), kesk-

ja

Kinkkannike moodustab hübriide karvase
Eestis pole rreid hübriide seni täheļdatud.

ja

IõJ-rnava kannikesega;

2. sektsioon Trigonocarpea Godr. Fl. Lorr. I :88.

1857.
Rostratae
õisi
enamas'ti
kandva
Taimed
KupĪf. in oesterr. Bot. ZeitschĪ.32B.l903.
,ülemises
osas
varrega' harve'mini ilma väljakujunenud varreta. Emakakaeļ
sujuvalt laionev, Įühikese ülespoole hoiduva, har'va peaaegu sirge nokaga,
harva nokata; nokk enam kui 2 korda 'emakakaela läbimõõdust ļühem
(palju lühem kui eelmise sektsiooni esindajatel). Õieraod vilja valmimise
ajal püstised' Kupar piklik, avanedes paiskab seemned laiaĮi. Seemned
väiksema 1isemega. Faļruļtatiivselt mürmekohoorsed taįmed.

_

Imekannįke _ VįoĮa mirubįĮįst L. Sp. Pļ. 936' 1753; Led. Fl' Ross.
l : l50. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l40.
lB52; Gams in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (l) :63l' 1925; Juz. in Fl.

4'

I mirabįįįs
602

(lad. k.)

_

irnellne, eriline.

a

d

b

c

327. joon. Imekannike (VioĮa mĮrabiĮĮs): a _ õitsev taim kasmogaamsete õitega,
taim kasniogaamsete ja kleistogaamsete õite viljadega, c -- vįlī tupplehtedegĮ,
avanenud vili. (o ja Ö
orig.)

-

ä
d --

LļRSS 16:375. 1949; Pēt' įn Latv. f l. 3 : 3l0. 1957; Serg. in o.ņ. ,ĪĪeauurp.
o6.ņ' 3: l8B. 196l.
V. aperta Gil. F'ļ' Lithuan. 5: 164. |7B2.
oua'lķa
yÄHBįITeJIbHan. (327. joon.)

-

-

4' Taim (l0) 15-30

(40) cm kõrge. Risoom lühike, tõusev, haru_
jäme,
nenud,
ü1emises oSaS punakaspruunide a1alehtede ja abiļehtede
jäänustega, moodustab kevadeļ juurmiste lehtede kodariku (lehed noorel't
torujalt kokku käändunud) ,ja kasmogaamseid õisi (mis o,n enamasti
viljatud, vahel aga viljuvad), hiljem maapealse sirge, nõrgaļt ļehistunud
varre kleistogaamsete viljuvate õitega. Vars ,peeniļ<e, ülieļ kandil ribana
karvane (eri sõlmevahedel, 1ehe aĮl kulgeval kandil); varre keskpaigal
või madalamal üks Suurem pil<arootsuline lelrt, ülal kaks väiksemat risti
asetsevat l,ühirootsulist või peaaegu istuvat ,neerjat tömbitipulist või ļühi_
daļi teritunud įehte. Juurmised lehed suured,5-9 (l0) cm pikad ja 38 cm laiad, õhukesed, 1aisüdajad, ,terve või madaļaļt täkiļise Servaga'
tõmbi või pisut teritunud tipuga' pealmiselt pinnalt paljad või hõredalt
karvased, aļumiselt paljad või roodude kohal hõredatt karvased, ,punakaspruunide abilehtedega; leherootsud paljad või hõredaļt karvased. Varre_
lehtede abiļehed pikĮikud või süs,tjad, ripsmelis,ed, teravatipulised, paljad
või karvased. Kevadised kasmogaamsed õied suured, l,5-2 cm pikad,
5-l2 cm pikkustel raagudel juurmiste lehtede kaetrlas, lõhnatud või nõrgalt lõhnavad, kahvatulillad' alusel valkjad; alumine kroo,nloht rohekas_
valge, kuni l crn pikkuse kannusega. Tupplehed süstjad, teritunud, ripsmelise või pa1ja S'ervaga' ümardunud 1isemega. Kleistogaamsed õied
lühikestel raagudel ü1emiste varreleh,tede kaenlas, kevadistest õitest väi,ksemad, l-l,5 cm pi,kad. Kupar piklik, paljas, avaneb järsku seemn,eid

laiali

paisates.

Õitseb april'1is, rnais'
Eestis parema pin,nasega varjukates sega_ ja ļaiaļehistes metsades,
sara,pikes, ka puisniitudel põõsaste varjus, valiel kuivematel kohtadel ja
mätastel 1odumetsades. Kļindialuses 1aialehises metsas on Sage. Eeļistab
huu'rnus- ja lubjarikast pinnast, ,esine,b aga ka toitai,netevaesemaļ substraadil. Sage kogu territooriumil. Fiemikrüptofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (vätja arvatud
arkliline vöönd ja Alam_Volga valdkoircl)' Kaukaasias (mägedes kuni
1650 m kõrgusel), Lääne- ja lda-Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasias; kasvab
peamiselt laialehistes ja segametsades. Põlrja-, Kes}<_ ja Lõuna-Euroo,pas.
(Itaalias, Balkani .poolsaarel)' VäiĮ<e-Aasias.

V' mįrabįįįs nroodustab hübriide V. arenarįa, V' ReįchenbachĮana ja
V. Rįaįnįana'ga. Hübriidi viimasega on täheļdatud Saaremaal, Hiiumaaļ
ja Lääne-Eestis Taeblas (Kupfier)
.

5. Metskannike _ Vįoļa Reįchenbachį'arta l Jord. ex Boreau Fļ. Centre
Fr. ed. 3' 2:78' 1857; Hyļ. in Upps. Univ. Ärsskr. 7: 240' 1945.
V. sgĻ
uestrįs Lam' Fl. Fr. 2 :680. l77B, ,p. p.' emend. Reicļrenlr. Icon' -Bot. (Pl.
I
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Saksa botaaniku I-t. G. L. Reichenbachi (1793-1879) auks.

1823; Led. Fl. Ross.
p. p.; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l3B. lB52;
Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5
(l) :634. 1925; Juz. in Fl. URSS 15:378.
1949; Pēi. in Latv. fl. 3:3ll. 1957. _ V.
canįna L. Sp' Pl. 935. 1753, p. P'
- V. sįluatįca Fr. ex Hartm. fil. in Bot. Notis.
8l'
l84l, p. p. - OnaJIi{a JĪecHafl, Q. Peüxerr_

Crit.) Cent. I :80.
l:253.

1942,

6axa. (328. joon.)
4. Taim enamasti ühe, harva mitme
varrega' l0-l5 (20) cm kõrge. Risoom
peenike ja lühike. Varred püstised või tõusvad, pikenevad vilja valmimise ajal; keskmised sõlmevahed teistest pikemad. Lehed
varfe alusel hõreda k'mbuna, kuni 8 cm
pikkuse rootsuga (ülemised varrelehed lühirootsulised), tumerohelised, 1aimunajad või
,südajad' ümardunrtd, täkilise Servaga, alusel
enam või vähenr sügava ja kitsa väljalõikega, 2-7 cm pikad, l-5 cm laiad, tipul
ter_tunud' enamasti lühikarvased või ka pal_
jad. Abilehed lineaalsüstjad, umbes l cm
pikad, pikalt teritunud, enamasti kamjalt
narmastunud, vahel peaaegu terved; alumised abilehed l<ahekaupa l<oļ<ku kasvanud,
pruunikad, soomusjad, teised vabad, päris
ülenrised rohtjad. Õied 15-20 (22) mm
pikad, 4-10 cm pikkustel raagudel, mis

328. joon. Metskannike (Violo
Reichenbacliana)

kinnituvad varrelehtede kaenlas; õieraagudel
keskpaigast kõrgemal kaks kandelehekest. Tupplehed kitsassüstjad, alu_
mised kuni l mm pikkuse lisemega, ülemised lisemeta või lühikese lisemega. Kroonlel-red lillakad, alusel tumedamad, k;tsamad kui võsakanni_
kesel, 3 alumist kroonļehte tumedamate joontega, külgmised alumisest
lühen-rad. Ķannus (3) 5-6 (7) mm pikk, peenike, srrge või allapoole
suunatud sämpumata tipuga, enamasti lilļakas. Emakalrael sirge, tipul
näsadega, sirge nokaga. Kupar piklil<munajas, teritunud, paljas.
Õitseb (aprillis) mais või iuunis, vafem kui võsakannike.
.

Eestis varjukates leh,t- ja kuuse-segametsades, ka põõsastes, peamiselt
läänesaartel. (329. joon.) Haruldane.,Hemikrüptoiüüt.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis ning Kaukaa_
sias; kasvab varjukates metsades. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu
Euroopas, alates Lõrlna-Skandinaaviast (eriti ,pöögī_ ja ,kuusemetsades),
Põhja-Aafrikas.
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329. joon. Metskannikese (VioĮa Reįchenbachįana) leiuxohad Eestis

Liik on ļähedane V. Rįaįnįana'1e.

V. Reįchenbachįana moodusįab hübriide teis.te kannikeseliikidega (VmįrabįĮįs, V. Rįaįnįana, V' montana, V. canina). Eestis po1e neid hübriide
seni leitud.

6. Võsakannike _ Vįola RįaįnįanaI Reichenb. Pļ. Crit. ļ :Bl. l823;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. l3B' 1852; Gams
'n Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (1):635. tg25; Juz. in Fl. URSS tS:381.
l949; Pēt. in Latv. fl. 3:3l1. l957; Serg. in On. Jlegilurp. o6.rr. 3: l89.
l96l'
sįĮaestrįs var. Rįuįnįana Koch Synops. ed. 3' 73. 1857; Led- V.
Fl. Ross.
l:253. lB42, pro max. p'
sįĮuatī,ca Fr. B. Rįuįnįana Asch.
- V.500.
(Dna.ņķa PuenHuyca.
et Graebn. Fl. Nordostdeutsch. Flachl.
lB99'
(330. joon.)

4.

ü,he varrega, l0-l5

Taim enamasti mitme, vah,el
(25) cm kõrge,
vilja valmimise ajal kõrgem (kuni 30-40 cm). Risoom lühike, harunenud. Varred tõusvad või püstised, paljad või üsna peenekarvased, nende
aluseļ vähestest juurmistest 1ehtedest moodustunud kodarik. Lehed laisüdajad kuni ümardunud, ,täkilise Servaga' aļusel sügava väljalõikega;
alumised (juurmised) įehed vahel pikkusest laiemad, tömbivõitu või pisut
teritunud tipuga, 2-5 (7) cm pikad, ,hõredalt ļühikarvased kuni peaaegu
t Saksa botaanikaprofessori A. Bachmanni, latiniseeritult A. Riviniuse auks (1652t723).
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330. joon. Võsakannike (VĮoĮa RiaĮniana\:

c _

emakakael suudmega külgvaates'

õitsev taim, b _ taim viljadega'
emakakaeļ suudmega eestvaates.

paljad, enamasti įehelabast pikematel rootsudel. Alumised abilehed ,pruunikad, rootsuga kokku kasvanud; varrelehtede abilehed vabad, rohekad,
lineaalsiistjad, kamjalt narmastunud, rirpsmelise, vaheļ aga ,peaaegu terve
servaga. Õied suured, |,2-2,0 (2,5) cm pikad; õieraod kįnnituvad varrelehtede kaenlas, nende keskpaigast kõrgemal on kaks naaskeljat kandelehekest. Tupplehed laisüdajad, Suurema lisemega kui eelmisel liigil
(liseme pikkus alumistel tupplehtedel 2-3 mm, ülemistel l mm). Kroonlehed helesinised või -lillad, neelus valged, 0,6-l cm 1aiad; alumine
kroonleht enamasti valkja või valkjaskollaka, jämedavõitu, sirge, vahel
ülespoole hoiduva 3-5 mm pikkuse kannusega, mille tipp on tömp või
sämpunud. Emakakael palja või näsalise tipuga' viltu ülespooļe hoiduva
nokaga. Kupar piklikmunajas, paljas.
Õitseb nrais, juunis.
Eestis varjukates leht- ja segametsades, metsalagendikel ja -servadel,
raiesmikel, lepikuis, puisniitudel põõsastes, enamasti niiskeļ pinnasel,
vahel ka soostunud kohtadel. Enarrįasti üksikult või väiksemate rühmadena. Sage kogu territooriumil. Hemikrüptofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja_ (Karjala-Lapi ja DvinaaPetšoora valdkonnas), kesk- ja lõunavööndis (Volga-Doni valdkonnas).
Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, aļates Skandinaaviast.
Euroopa mägedes kuni 2000 m kõrgusel.

Liik on ļähedane eeļmiseļe liigile.
Võsakannike moodustab hübriide järgmiste liikidega: V. mirabiĮis,
V. Reįchenbachiana, V. arenarįa, V. canind, V. montano. Hübriide Į/.
canina'ga o,n Eestis kogutud näit. Kõpus, Teoste ja Läilaste ļähedal
(Tõstamaa) ning Milrklis Kalli ümbruses (Lippmaa), hübriide V. arenaria'ga aga Saaremaal (Skotts erg ja Vestergren) ja Hageris (Thomson),
V. Reįchenbachiaņa'ga Sõrve poolsaarel Saaremaal (Kupf,fer).
7. Nõmmkannike _ VįoĮa arenarįa| DC. Fl. Fr. ed. 3. 4:86. 1805
Prodr.
l :269. lB24; Led. Fļ. Ross' t:254. 1842; Wied. et Web. Beschr.
et
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 138. 1852; Serg. in O.n. JIeHuHrp. o6.n.
3: l90. 196l.
- V. rupestris F'. W. Schmidt var. arenaria (DC.) Beck Fļ.
Nied.-oesterr. 5lg. l892; Gams in Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (1) :638.
1925.
- V. rupestris auct' non Schmidt Juz. in Fļ. URSS 15 : 3BB. 1949,
p. p.; Pēt' in Latv. fl. 3:3l2. |957. _ @uanķa [ecĪ{aHa'I. (33l. joon.)
4. Taim üleni enam või vähem ļühikarva,ne, enamasti mitme varrega,3-8 (l2) cm kõrge, moodustab vaheļ muru. Risoom ļühike, harunenud. Varred ļamavad või tõusvad, nende aluseļ juurmiste ļ,ehtede kodarik. Lehed ro,hkearvulised, väikesed, kuni l,5 (2,5) cm pikad ja l,5
(l'8) cm laiad, ümardunud või südajasmunajad, tömbi tipuga, alusel
madaļalt südajad, täkilise Servaga; rootsud juurmistel lehtedeļ ja alumis_
tel varreļehtedeļ lehelabast pikemad, ülemisteļ ļehted,el laba pikkused.
Juurmiste lehtede abi1ehed rootsuga kokku kasvanud, süstjad, kilejad,
ļ
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arenarįa (lad. k.)

_

ļiiv_, ļįiva_, liįvaį kasvav

C

b
d

e

d

33l. joon.

Nõrnrnkanniļ<e

viliadega,

(Viola arenaria): a ja Ö

d -toļmukas, e -

emaļ<as.

-(a' õiįsevad
b ja c

tainred,
orig.)

-

c

-

taim

prįįunikad, pika1t'narmaStunud servaga; varrelehtede abi1ehed vabad,
sūstjad kuni munajad, ro,htjad, nar,mastunud v'õi väheste hammastega,
teritunud tipuga, .e,-8 (l0) mm pikad. Õieraod kinnituvad varrelehtede
kaenlas; keskpaigast kõrgemal'on neil kaks,naaskeljat kandelehekest.
Õied ļõhnata, l2-|7 mm pikad, 2-5 cm pikkustel raagudel. Kroonļehel
sinakaslilļad, neelus valged, kitsad; alumine kroonleht kül,grnistest vaevalt

pikem, sirge või pisui ülespoole hoiduva, tupplehtede ļisemetest 2-3 korda
pikema lillaka või valkja kan'nusega. Tupplehed s,üstjad, kuni l mm
pikkuse 1isemega. Emakakaeļ näsalise tipuga, pisut ülespoõle pööratud
lühikese nokaga. Kupar rnunajas, ļülrikarvane.
'Õitseb (aprillis) mais, juunis, viljad val.mivad alates juunist.
Eesįis loodudel (sageli kadakate all), loomännikutes ja -kuusikutes'
päikesepaistelistes hõredates liivastes männimetsades ja ,nende raiesmikel,
kuivadeļ niitudel ja puisniitudel, liivikutel ja mereäärsetel luidetel, 1iivas39 Eesti NSV floora

609

g

0
os

F

c

o

r--t

Ī

I

{E

a

\fi
*&

o

ļo

@/-

I

_)

O

a
o

I

ļ

a

8;'

o

C

I

t''1

_-_)
Jh

a

o

)
I

./

-#-.r

,l

c\

\J

o

ļ

o

\

J

o

į

-)

)

tt-

a*^-.

-'^'**r"

332. joon. Nõrnmkannikese (VĮoĮa arenaria) leiukohad Eestis.

teļ kinkudel ja nõlvadel, ka kraavikallasteļ, raudteetammideļ ja

teede

ääres. Sage kogu territooriumil. (332. joon.) Esineb enamasti väiksemate
kogumikena. Eeļistab lubjarikast pinnast, kuid kasvab hästi ka lubja_
'!,aesel 1iivasel pi,nnasel. Hemikrüptof,üüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroo'pa-osas alates Arktikast (Kanini pool_
saar) kuni 1õunavööndini (välja arvatud kaguosa), i(aukaasias (mägedes), Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug_Idas, Kesk-Aasias; kasvab peamiselt
va1gusrikastel ļiivasteļ kohtadel, eriti kuivades ,mä,nlrinretsades. Vä1jas_
pool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas. Euroopa mägedes esineb alpiinse
kõrgusastmoni.

Nimesid V. arenarįa DC. ja V' rupestris F. w. Schmidt on kirjanduses
sageli käsiįatud sünonüümidena, ehkki nende 1iikide vaheļ esi,neb erįnevusi. 7. arenarįa DC. on enam või vähem tihedalt 1ühikarvane taim süda_
jate, tipul tömbilt teritunud lehtedega, V' rupestris F. W. Schmidt aga
on paljas, neerjate alumiste lehtedega taim. Seepärast on õigem jätta
käesoleva 1iigi nimeks V. arenarįa DC.
V' arenarįa moodustab hübriide teiste kannikeseliikidega (y. mįrabįĮįs, V. Ri.atniana, V. montana, V' canina, V. Reįcltenbachiana, V. pumīla).
Eestis on kogrrtud hübriide V. canina'ga Saaremaal (Kupffer) ja Hageris
(Thomson) , V. pumiĮa ja V. mirabiĮis'ega samuti Saaremaal (Kupffer).
Hübriid V. arenrrįa X V. Rįuįnįana esineb sagedamini ja seda on mitmel
ļ<orraļ leitud Saaremaal, Hiiumaal, Kessulaiul (KupfĪer), Harju rajoo,nis
(Niclasen) jm;
610
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333. joon. Kõrge kannike (VĮota elatĮor).
39'

orig'

B. Kõrge kannike

_

Vįoļa eįatįor| Fr. Nov. Fļ. Suec. ed. 2.277.

l82B; Led. Fl. Ross. I : 251. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. CurĮ. l39. lB52; Gams in Hegi, Iļlustr. Fļ. Mitt'-Eur.5 (l) :623.
V. montana L. Sp. Pl. ed. 2.
1925; Juz. in Fl. URSS 15:389. 1949.
5: |24. t785; Pēt. in Latv.
p.
p.
erecta
Lithuan.
|762,
V.
Gil.
Fl.
1325.
Hort.
Beroļ. t:24l. l82l. _.
fl. 3:314. 1957.
V. eįata Fr. ex Link Enum.
joon.)
onanķa BblcoKafl. (333.
4. Kogu taim peenelt Lühikarvane (näha luubiga). Varsi ena,masti
üks, püstine, alumises osas ļehtedeta, 20-40 (50) cm kõrge. Lehed laia
mada1alt südaja või lõigatuna näiva alusega, kolmnurkjalt süstjad või
pikliksüstjad (kõige laiemad alusel)' (3) 5-7 (B) cm pikad ja l,5-2,5

(3,5) cm laiad, 2-4 cm pikkustel rootsudeļ. Abiļehed suured, lehekujulised, süstjad või munajassüstjad, 2-4 (5) cm pikad, enamasti ainuļt
aļumises osas sisselõikunuļt saagjad, üļemises oSaS terveservalised; üļemiste varrelehtede abilehed laisüstjad, ļeherootsu pikkused või pikemad.
Õieraod 1ehtedest pikemad, kinnituvad 1ehtede kaenlas, keskpaigast
kõrgemal (õite ligidal) on neil kaks kandelehekest. oied lõhnata, suured,
2-2,5 cm pikad' Kroonļehed heļesinised või sinakad, neelus valged, tumedate joontega. Ķannus rohekas, sirge, lühike, 'tömbitipuline, tupplehtede
lisemetest pisut pikem. Tupplehed süstjad, terava tipuga. Emakakael ette-
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334. joon. Kõrge kannikese (VioĮa eĮatior) ļeiukohad Eestįs.

ļ
6t2

eĮaįįor (lad. k.)

_

kõrgem.

pooļe Suunatud nokaga. Kupar piklikmunajas, paljas, teritunud. Seemned
kol lakad.
Oitseb mais, juunis.
Eestis kuivematel ja parasniisketel puisniitudel, sarapikes, loometsades, ka põõsaste vahel. Esineb peamiselt ļäänesaartel ja mandri lääneosas, rnujaļ harva. (334. joon.) Haruļdane ļiik. Hemikrüptofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroo,pa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias,
Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias; kasvab niitudel ja põõsastikes, hõredates
metsades ja rannikuäärseteļ kaljudel. Skandinaaviast aļates peaaegu kogu
Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Väike-,Ą,asias.

Liik on tunnuste poolest lähedane V. persicifolįa'le, erineb aga sellest
paĮju suuremate mõõtmete ja karvasuse poolesĮ.
Kõrge kannike moodustab hübriide V' persicifoįįa, V. pumiĮa ja ka
V' montana'ga. Hübriidid y. elatįor X V. pumįĮa ja V. elatįor \ V. montana on teada Virtsust Lääne-Eestis (Kupffer;.

9. Mülgaskannįke _ VioĮa persicifoĮiaļ Schreb. Spicil. Fl. Lips. 163.
l77l; Roth, Tent. Fļ. Germ. 2:27l.1789; W. Becker in Beįh. Bot. Centralbļ.
34 (2):393. l9l7; Ga,ms in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (l):622. 1925;
Juz. in Fļ. URSS l5 : 390. 1949; Serg. in Ol. Jleuuurp. o6l. 3 : l9l.
196l.
V. stagnina Kit. apud Schult. oes.terr. Fļ. ed. 2. t:426. |B|4;
- Ross.
Led. Fl.
I : 252. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. l40. 1852; Hyl. in Upps. U,niv. Ärsskr. 7 : 242. |945; Pēt. in
Latv. fl. 3: 3l5. t957.
o.v,alķa ūepcxKoilIįcraar, Q. flpyĀoBafl. (335. joon.)
4. Enamasti ühe, ,harvemini mitme varrega (5) 10-20 (30) cm kõr_
gune taim. Varr,ed peaaegu paljad või üsna lühikeste karvadega, alusel
abilehtedg pruunide jäänustega, ilma juurmiste lehtede kimbuta. Lehed
peaaegu paljad või alurrisel pinnal roodude kohal ļühikarvased (näha luubiga), laia, madalalt südaja või pisut kiilja alusega, piklikmunajad või
pikliksüstjad, madalalt täkilise servaga, 2-4 (4,5) cm pikad ja 0,8_
l,5 cm laiad, kollakas_ või kahvaturoheļised, pisut tiivulisteļ 0,6-3 cm
pikkustel rootsudel. Abilehed rohtjad, süstjad, hõredaļt hambulise, har_
vemini peaaegu terve servaga; abiļehed keskmisteļ varrelehtedel 1ehe-

rootsust lühemad, 'ülemistel rootsust pikemad või rootsu pikkused. Õie_
raod lehtedest pikemad, 4-6 cm pikad, kinnituvad lehekaenaļdes, üle_
mises osas (keskpaigast kõrgemal) on neil kaks väikest kandeļehekest.
oied lõhnata, kuni l5 mm pikad, 2-5 õit ühel varreļ. Tupplehed süstjad,
įeritunud, nende lisemed umbes l mm pikad. Kroonļehed helesinised või
-lillad, vahel va1ged, tumedate joontega. Kan,nus ļ,ühike ja tö.mp, valkjasrohekas, tupplehtede lisemetest vaevalt pikem. Kupar piklikmunajas, paljas, tipuosas teritunud
Õitseb mais, juunis, vahel ka hiljem.
Eestis soistel niitudeļ ja puisniitudel, eriti luhtadel, ,mereäärsetel
karjamaadel, sooservadel, jõgede ja järvede ümbruses, leht_ ja segamet-

l

persĮcif oĮĮa

(lad' k.)

_

virsikrripuulehirrre.
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335. joon. Mülgaskannike (VioĮa persici|oĮĮa):
o _ taim õite Ja viljadega (orig.), ä _ abįlehĻ
c
vili tupplehtedega, d
seeme
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336. joon. Mülgaskannikese (vįola persicifoka) leiukohad Eestis

sade soostunud 1agendikel ja servadeļ, ka niisketes lohkudes loodudel,
kraavikaļlasteI. Eelistab,niiskeid kasvukohti neutraalSe kuni nõrgalt
happelise reaktsiooniga pinnasel. Esineb enamasti vähesearvuļiste isen_
ditena või väiksemate, harvemini uļatuslikumate rühmadena. Eesti territooriumil hajusalt, pea.miselt Lääne-Eestis. (336. joon.) Kaaslasliikideks
on sageli Carex pantcea' Moįįnia coerulea jt. Hemikrüptofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- (Karjala-Lapi ja DvinaaPetšoora valdkond), kesk- ja iõunavööndis, Lääne- ja lda-Siberis. Skan_
dinaaviamaades, atlantilises ja Kesk-Euroopas.
V. persicifolla moodustab hübriide teįste kannikeseliikidega (V. eĮatĮor,
V. pumila, V. montana ja V. canina).

l0. Pisikannįke - Vįoįa pumiĮal Chaix in Vill. Hist' Pl. Dauph.
t :339. 1786 et 2 : 666.
1787; W. Becker in Beih. Bot. Contralbl. 3a (2) :
389. l9l7; Gams in Hegi, Iļlusti. Fl. Mitt'-Eur. 5 (l):625. 1925; Juz. in
Fl. URSS 15 :392. 1949. _ V. pratensįs Mert. et Koch, Deutschl. Fl.
2:267. 1826; Led. Fl. Ross. l:25l. 1842, p. p.
@uanķa HH3Kaį.
(337. joon.)

ų.

Taim täiesti paljas, ühe või mitme varrega, 5-l0 (l5) cm kõrge.
Risoom lühike, sageli harunenud. Varred püstised., nende alusel äbilehtede

t

pumĮĮa (lad.

k.)

_

käābuskasvu}ine, pisike.

6t5

pruunikad jäänused. Lehed munaijad, munajassüstjad kuni süstjad (üle_
inised), tumeroheļised, ļäikivad, pisut lihakad, kuni 5 cm pikad ja 4-8
(l0) mm laiad, hõredalt lühihambuļise Servaga, ryahel karedad, tipuosas
terved, aļusel vahel pisut kiiljad; leheroots enamasti veidi tiivuļine; alu_
mistel varrelehtedeļ roots ļabast pikem, ļlemistel 1ühem. Abiļehed ļineaal_
süstjad kuni piklikud, peaaegu terveservaļised või .naas.keljate hammastega, alumiste1 ja keskmisteļ varrelehtedeļ rootsus,t lühemad, ülemistel
rootsust pikemad, 2-4 cm pikad ja 3-8 mm laiad. Õieraod lehtede pikkused või pikelrnad, üle,mises osas kahe kandeļehekesega, kinnituvad varrelehtede kae,nlas. Õied suhteliseļt väiļ<esed, l0-l5 (l8) mm pikad" Tuppļehed süstjad, l-2 mm pikkuse lisemega. Kroonlehed helesinised võį
kahvatuliilad, vaheļ valged, tumedamate joontega. I(annus lühike, rohe-

b

a

c

d
337. joon. Pisikannįke (VioĮa pumĮĮa):

d
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a, b ja c _

leht abi,lehtedega. Orig.
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338. joon. Pisikannikese (VioĮa pumtĮa\ leįukohad Eesįis.

kas, tömbi tipuga,

2-4

mm pikk, tuppĮehtede ļisemetest

2-3

korda pikem-

Emakakael haakjalt kõverdunud, näsalise tipuga, ülespoole hoiduva
nokaga. Kupar piklikmunajas, paljas.

Oitseb mais, juunis.
Eestis madalamates ja niisl<etes lohkudes paepeaļsetel loodudel, niitudel (ka mereäärsetel) ja puisniitudeļ, metsalagendikel. Esineb peamiseļt ļäänesaartel (Saaremaal, s,elle lääneosas kohati sagedamini, Muhumaal, Kessulaiul); Saaremaa idaosast ja mandri rannikuosast on teada
vaid üksikud leiukohad (põhjarannikul on taime kogutud Viimsist), mujal
puudub. (33B. joon.) Võrdlemisi haruldane. Hemikrüpto,füüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa kesk- ja lõunavööndis, Lääne_ ja
Ida-Siberis, Kesk-Aasias; kasvab rohumaadel (ka ste,ppides), hõredamates
metsades ja nende servaļ. Skandinaaviamaades, atlantiļises ja Kesk_Euroopas, Balltani poolsaarel, Väike-Aasias.

V' punūĮa on ļähedane kahele eeļ,misele liigile. V. persicifolla'st erineb
ta väirksemate mõõtmete ja patljaste läikivate ļehtedē poolest, V. elatįor'ist
palju väiksemate mõõtmete ja paljaste lehtede poolest.
Pisikannike moodustab hübriide teiste kannikeseliikidega (y. Rįuįnįaita, V. arenarįa, V. montana, V' canina, V. eĮatior, V. persicifolia). Hnbriidi V. pumiĮa x v. montana on kogutud Lääne-Eestis Virtsust (Lehbert), 'lrübriidi V. pumiĮa \ V. persicĮfoĮĮa aga Kingissopa ligidalt Saare_
maal ja Muhu saareļt (Ku,pffer).
617

ll.

_

VįoĮa montana' L. Fļ. Suec.305. 1755, p. p.;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv_ u. Curl. l39. lB52; W. Beckeņ
in Beih. Bot. Centra|b|. 26 (Ą:3a2. l9l0; Juz' in Fl. URSS 15:396;
1949; Pēt. in Latv. fl. 3: 3l5. 1957; Serg. in Qn. .Ileuuurp. o6.,r' 3 : l92.
196l.
Led. Fl. Ross. l :252' |B42, p. p.' non L. _ v. canįna
- V. canįna
y. montana
Fr. Nov. Fļ. Suec. ed. 2. 273, lB2B. _ V. canįrta L. ssp;
monįana Fr. _ Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (l) :62l. 1925. _,.
V. canįna ss'p. montana (L.) Hartm. Bot. Notis. l84l :82. l84l; Fl. Europ:
2:274. l968. _ oxa.nķa ropHafl. (339. joon.)
4. Taim ühe või mitme varrega' õitsemisajaļ 10-30 crn kõrge, pärast
õitsemist kõrgem (kuni 40 cm). Risoom lühike. Varred enamasti püstised;
vilja valmimise ajal sageli 1amavad, paljad või hõredalt lühikarvased,
pikenenud sõlmevahedega, alusel lehekimbuta. ja enamasti alunrises osas
lehtedeta. Lehed kįtsalt südajasmunajad, umbes 2 korda laiusest pikemadl
Mägikannike

alusel madala südaja väljalõikega kuni kiiljad, I,5-3,5 cm laiad, peaaegu paljad või hõredalt karvased, täkilise Servaga' tömpunud kolmnuikja
tipuga; üļemised lehed labast pikematel, alumised labast lühemateļ root_
sudel. Abilehed suuremad, süstjad kuni naaskeljad, umbes 2 cm pikad
ja 5 mm laiad, terveservalised või paari pikkuselt erineva,hambaga; keskmiste varrelehtede abilehed umbes Ilų_|lz leherootsu pikkusest, ülemiste
lehtede abilehed vahel peaaegu rootsu pikkused. Õieraod kįnnituvad varre_
lehtede kaenlas, ülemises osas (keskpaigast kõrgemal) on neil kaks kandelehekest. Õied (l,5) 2,0-2,5 cm pikad, lõhnatud. Tu,pplehed süstjad,
umbes l_2,5 mm pikkuse lisemega. Kroonlehed enamasti helesinised või
kahvatud sinakas1iļļad, neeļus valkjad, harva üļeni valkjad; alumįne
kroonļeht külgmistest lühem, kollaka või valkja tömbitipulise kannusega,
mis on 2-4 rrlm pikk, tupplehtede lisemetest pikem. Emakakael näsalise
tipuga ja eristatava nokaga. Kupar piklikmunajas, paljas.
Õitseb mais, juunis; viljad valmivad aļates juulist.
Eestis niisketel kuni kuivadel niitudel ja puisniitudel põõsastilkes, leht_
ja segametsades, nende sihtidel ja raiesmikel. Kogu territooriumiļ võrdļe"
misi sage, kuid järgmisest liigist harvem. Väldib lubjarikast pinnast, kas_
vab toitainetevaesematel kohtadeļ. Esineb vahel üksikult, ,enamasti aga
:

väikeste rühmadena. Hemikrüptofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- (Karjala_Lapi ja DvinaaPetšoora valdkonnas), kesk_ ja lõunavööndis (Krimmis), Kaukaasias,
Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas; levinud niitudei ja metsades. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroo'pa,s alates Skandinaaviast, Väike_
Aasias, Põhja_Aafrikas. Mägedes kuni lB00 m kõrgusel.

V. montana on rnorfoloogiliste tunnuste poo.lest lä,hedane V. canina'le',
millega teda sageli seovad üleminevad tunnused.
on tuntud V. montana hübriidid V. ReįchenbachĮaha, V, Rįoįnįana,
V. arenarįa, V. persĮcifoĮia, V, pumiĮa, V. uĮĮgitlosa ja V. canīna'ga.
Eestis on võrdlemisi sagedad hübriidid V. Rįaįnįąna'ga; neidĮn kogu_
I mantana (lad. k.) _ mägi-, mäe-, mäel kasvav
6t8

339. joon. Māgikannike (VioĮa ntontana) .

orig

tud Saaremaal, Hiiumaal, llaapsalu juures ja ,Pärnu ümbruses (Kupffer),
Käsmu poolsaarel, Tallinna juures Rannamõisas ja Veskimäeļ, Vormsi
saarel (Lehbert) ja mujal. Flübriide V. uliginosa'ga on leitud Saaremaal
(Ī. KĻingeana Kupff' ja f. Lehbertįana Kupff.), Vormsi saarel, Haapsalu
ümbruses ja Virtsus (Kupffer), V. pumiĮa'ga _ Saaremaal ja Virtsus
(Kupffer, Lehbert, Skottsberg ja Vestergren), V. persicifoĮia'ga
mitmes
kohas Saaremaal (Kupffer). Hübriidi V' montana )( V. canina- on kogu_
tud Alutagusel Tarumaa ligidal (Salasoo) jm.
619

12. Koerakannike
Vįoįa canįna,, L. Sp. pļ. 935. 1753, p' p., emendPl.
crit.
l:59.
1823; Led. Pl. Ross. l:252. 1842, p. p.; Wied. et
Reichenb.
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. l39. lB52; Juz. in Fl. URSS
15:398. 1949; Pēt. in Latv. fl. 3:316. 1957; Serg. in on. Jleuuurp. o6;t.
3:|92. 196l.
canįna L' ssp. canino,, Fl. Europ. 2:274' 1968. *
- V.
V. canįna L. ssp.
canįna (L., emend. Reiclrenb.) Hook.
Gams i,n Hegi,
Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (l) :620. 1925.
Schrad. N. Journ..
- V' erįcetorun
4:80. l8l0; Pēt. in Latv. fl. 3:3l7. |957.
oua.lķa co6aqng. (34O. joon.,.
a ja b.)
4' Kõrgus õitsemisajai enamasti 15-20 cm, vahel (3) 5-l0 cm;
pärast õitsemist taimed pikerrevad. Risoom lühįke, haru,ne,nud. Varsi enamasti mitu, püstised, tõusvad või ļamavad, harunen,ud, paljad või hõredalt lühikarvased; 'nende aļumised sõ1mevahed sageli ļühikesed, teįsed
pikemad. Lehed munajad või südajasmunajad, l-4 (5) cm pikad ja l-_
2'5 (4) cm 1aiad, selgelt südaja alusega, ,poolest ļaiusest pisut pikemad'
enamasti tömbi või tömpunud tipuga, täkilise Servaga' pal,jad või hõre_

dalt lühikarvased, harva pisut li'hakad; leherootsud p,eaaegu tiivutud, laba
pikkused või pikemad, ülemistel ļehtedeļ enamasti ļabast lühemad. Abilehed väiksemad kui eelmisel liigil, kuni l (2) cm pikad ja 2 (4) rrn'm
laiad, naaskeljad või li'neaaļsed, vahel terveservaiised, enamasti aga ham*
bulise Servaga; keskmiste varreļehtede abiļehed ļeherootsu poolest pikkusest lühemad (umbes Ila-|l's rootsu pikkusest). Õieraod kinnituvad var_
reļehtede kaenlas, ü1emises osas (keskpaigast kõrgemal) on neil kaks
kandeļehekest' oied l-l,8 (2) cm pikad, ļõhnatud. Tupplehed süstjad,
kuni 2 mm pikkuse lis,emega. I(roonle]red sinaļ<ad või ļiļlaļ<ad, harva valkjad, 'neelus valge täpip; aļumįne kroonleht lülrem, valkja või kollaka rulja
tõmbitipulise kannusega, mis on tuppļehtede įisemetest pikem, l,5-3,5 m,m
pikk. Emakakael näsaļise tipuga, eristatava nokaga. Kupar piklikmunajas,
paljas.
Õitseb mais, juunis; viljad valmivad alates juulist.
Eestis leht- ja segametsades, nende servadel, sihtidel ja rai,esmikel,
põõsastikes niitudel ja puisniitudeļ, harvemini ka loodudeļ, liivasteļ nõl_
vadel, luidetel, raudteetammidel ja kraavikaļļastel. Sage kogu territoo_
riumiļ. Kasvab valrel murusalt, esinedes väiksemate rühmadena. Väldib
lubjarikast substraati, eeļistab toiįainetevaeseid l<asvukohti, sage ka lii_
val ja soostunud pinnasel. Hemikrüptofüüt.
t]ldlevik. NSV Liidus Euroo,pa-osa põhja_ (Karjala-Lapi ja DvinaaPetšoora vaļdļ<onnas), l<esk- ja lõunavööndis (Krimmi poolsaarel), Kaukaa,sias, Ida-Siberis. Väljaspooļ NSV Liitu Skandinaaviamaades, atlantilises ja Kesk-Euroopas.
Koerakannike on polümorfne ning vormirikas liik, ļähedane eelmisele
liigile.
T,eisendid:

I
fi2A

cattīna (Iad. k.)

-

koer-, ļioera_' sõ;rast canis

-

lioer

c
b

340. joon, Koerakannike (VioĮa canina):

,ļ

õįtsev.taim, Ö

var' erįcetorum' (a ja c

-

orig.)

- viļį

tupplehtedega,

c_

yaf. canįna

lehelaba

4-5

-

kõrgus kuni 20 cm või rohkem, varsi üks või mitu,

cm pikk ja 2,5 (4) cm lai;

var. erįcetorum (Schrad.) Reichenb] (7. erįcetorum Schrad.)
varsi
- vahel
mitu, 5-l0 (l5) cm kõrged, alusel lamavad, tugevasti harunenud,
nende alumine ,osa ļiivasse mattunud; ļehelaba väike, piklik, lühikese root_
suga; kannus lühike, kollakas (340. joon., c); esineb toitainetevaesematel
kasvukohtadel (1iival); Eestis kogutud rannaniitud,eļt Saaremaal Kingissepa juures, Hiiumaal Hü,ti küla juures liivasest männimetsast, Tartu
ümbruses Elvast, Nõost ni,ng mujalt; ļevinud hajusalt vastavatel kasvu_
kohtadel;

var. lucorulrz Reichenb.
kuni 30 cm kõrge, püstine, lehed 3- vars
5 cm pikkuse rootsuga, 2-3,5
cm pikkuse ja !,5-2,5 cm laiuse labaga;

kannus valkjas; sage metsades ja soostuvatel paikadel; kogutud Eestis
paljudest kohtadest; üleminevate tunnustega seotud V. montana'ga;
var. crassįfoĮia Grön:walļ
lehed pisut lihakad; esineb liivastel kohtadel peamiselt rannikualadel;- kogutud ļuideteļt Hiiumaal Emmaste juures, Vilsandi saa,rel, Saar,e,maal, Taļlinna juures jm.;
Koerakannike moodustab hübriide järgmiste kannikeseliikidega; V. arendrīa, V. montana, V. Rįaįnįana, V. Reįchenbachīana, V. persicifoįįa, V.
pumiĮa, V' uĮiginosa'
Laialdasemalt on Eestis levinud V. canįna X V. Rįoįniana, mida on
kogutud mitmest kohast 1äänesaarteļ (Kupffer), Kihnu saarel, Tallinna
ümbruses Nõmmelt ja Harkust, Võru ja Pärnu juurest ning mujal. Hüb_
riide ļ/. canįna )( V. pumiĮa ja V. canįna \ V. persicifoĮia on kogutud
Iäänesaartelt. V. canįna X V. montana _ Haapsalu juurest Paralepast, 7.
canįna )( V. uĮiginosa
Saaremaaļ Kingissepa ligiclait (.Kupffer).

-

Lodukannike _ Vįoļa uliginosa 1 Bess. Prim. Fl. Gaļic. l: l69.
l809; Led. Fļ. Ross. 1:24B. 1842; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew" Esth-,
Liv- u. Curl. 136. lB52; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. E (l):626.
1925; Juz. in Fl. URSS 15:40l. 1949; Pēt. in Latv. fl. 3:3l7. 1957; Serg.
in Q.n. Jieuuurp. o6.rr. 3 : l93. l961.
V. scaturigĮnosa Wallr. Sched. crit.
- ex
97. |B22. _ V. ingrica Marsch._Bieb.
Rupr. in Beitr. Pfļ. Russ. Reich
4:48. 1845.
Ouanxa rorirrHafl. (341. joon.)
4. Taime kõrgus 8-l5 (20) cm. Maapealset vart taim ei moodusta.
Risoom peenike, harunenud, roomav, abi1ehtede pruunikate jäänustega,
peenikeste maa-aluste võsunditega. Lehed, arvult 2 võ| 3 (4), juurmise
kimbuna, südajasmunajad või kolmnurkjasmu,najad, {2) 3-6 (l0) cm
pikad, l,5_-4 (6) cm laiad, südaja alusega, täkilissaagja servaga, teritunud tipuga' peaaegu paljad või pealmisel pinnal roodude kohaļt ja ser_
vadeļt hõredaļt lühikarvased, pruunide näärmetäppidega, pisut laskuvad;
leherootsud 2-t0 (l5) cm pikad, paljad, ülemises osas pisut tiivulised.
Abiļehed munajad, leherootsuga ,pooleni kokku kasvanud, 5-l0 mm pikad,
terveservalised või lühihamba1ised (nāärmedl). Õieraod lehtedest pike-

l3.

I
622

uĮiginosa (lad. k.)

-

lodu-, soo-; soos, rabas ka.svav

#r,'..zž

ŅI

a

34l. joon. Lodukannike (VioĮa uĮigĮnosa): a

taim (orig.), ä
c - emakakael
suudmega

_

õitsev

emakakael suudmega külgvaates,
eestvaates.

mad, 5-12 cm pikad, kinnituvad juurmiste lehtede kaenlas, keskpaigast
kõrgemal on neil karks kandelehekest. oisi l-3, suhteliselt suured, 2_
3 cm pikad, lõhnatud. Tupplehed süstjad, tömbid, 4-B mm pikad, kuni
2 mm pikkuse lisemega. Kroonlehed hele- kuni tumeliļ,ļad, harva valkjarl,
tipul sämpunud, 3 alumist kroonlehte neelus heledamad ja tumedamate
joontega. Kannus tömbitipuline, lühike, 3-4 (5) mm pikk, rohekasļiļla_
623
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342. joon. Lodukannįkese (VioĮa uĮiginosa) ļeitrkohad Ecstis.

kas, väikese kühmuga. Emakakaeļ näsadeta, lühikese ja väikese nokagįļ,
suhteliselt laia suudmeavausega. Kupar piklikmunajas, paljas.
oitseb (april1is) mais, juu,ni algul; viljad valmivad aļates juuni'st või
juulist.
Eestis vesistei või niisketeĮ soistel niitudeļ ja puisniitudeļ, lodude serval, niisketes leht- ja segametsades, madalsoo,metsades, võsastikes jõgede
ja järvede ka,ļ1astel. Esineb üksikult, sageli ka uļatusliku,mate kogumikena, vahel vaibana. Soostunud aladel paiguti sage. (342. joon.) Hemikrüptofüüt.

Üldlevik. NSV Liidus põhja- (Karjala-Lapi valdkonnas) ja keskvööndis ning lõunavööndi lääneosas (Ulem-Dnestri valdkonnas); kasvab soostunud niitudel ja metsades ning veekogude kallastel. Skandinaaviamaarles (Rootsi lõunaosas, Soome edelaosas) ja Ķesk-Euroopas (Ungaris,
Poolas, Saksa DV-s ja FV-s, Austrias).
Teisenditest eraldatakse Eestis peale li{lade õitega tüüpilise vormi
Ī. albifĮora Paulin.
kroonlehed valkjad; esineb harva.
Lodukannike moodustab hübriide järgmiste liikidega: V. nūrabįlį.s, V.
Reįchenbachiana, V. Rįaįnįana, V. rrlontana'

Godr. Fl. Lorr. l :90. 1797, S. str.
Varteta taimed
Bot.
Zeitschr. 329. 1903'
in
oesterr.
Sįoļonosae Kupff.
naela.
Emakakael
enamasįi peenikese ļüļilise risoomiga. Õied ļõhnata.

3.

62Ą

seļ<tsioon PĮagiostigmo

kujuline, tipul sile, 1apergune, ahenenud lühikeseks suudmeavausega
nokaks. Õieraod vilja valmimise ajal püstised.

|4. Sookannike
Vįoį.a paĮustris, L.Sp.Pl.934. 1753; Led. Fl. Ross.
I :247. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
136. lB52; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 5 (l):628. 1925; Juz. in
Fl. URSS l5 :403. 1949; Pēt. in Latv. fl. 3 : 3lB. |957; Serg. in on.
JIeHuIrrp. o6.n. 3: l93. 196l.
oua.ņķa õo.noruag. (343. joon.)

-

ų.

Taim 5-10 (15) cm kõrge, parljas. Risoom peenike, l,üliline, roo_
mav ja harunev, moodustab juurmiste lehtede kodariku ja maapealseid,
pikenenud sõlmevahedega võsundeid. Juurmised lehed vähesearvu1ised
[2 või 3 (5)]' ümardunult neerjad' südaja alusega, tömbi või ümardrrnud
tipuga. vahel pisut teritunud (suvised lehed), terve või madalalt täkiļise
servaga' enamasti läikivad, (2) 3_6 cm pikad ja 2-6 (7) cm laiad. Lehe_
roctsud (3) 5-l0 cm pikad, ü1emises osas kitsalt tiivulised. Abileherl
vabad, piklikmunajad, teritunud, narmastunud või terve servaga. Õied
suhteliselt väikesed, (0,8) l-l,5 crn pikad, lõhnatud; õieraod umbes 4_
l0 cm pikad, kinnituvad juurmiste ļehtede kaenlas; umbes rao keskel
või allpool on neii kaks väikest ļ<andelehekest. Tuppļehed munajad, enarnasti tömbid, väga lüĮrikese iisemega. Kroonlehed kahvatulillad kuni peaaegu valged, alumi,ne kroonļe'ht neelus i1ma valge täpita, tumeda,mate
joontega, ļühikese (l-l,5 mm) ja tömbi kahvatuļilla kannusega; kannus umbes 1,5 korda tupplehtede lisemetest pikem. Emakakael naelakujulise tipuga, lühikese nokaga. Kupar munajas, paljas.
Õitseb mais, juunis, viljad va1mivad aļates juunist.
Eestis soostuvatel niitudel ja puisniitudel, madalsoodes, vesistes ja
niisketes lehtmetsades ja lepikutes ning nende servadel, soostuvates segametsades ning jõgede ja järvede soostuvatel kailastel. Sage kogu territooriumiļ peale Saaremaa' kus esineb koļ-rati. Kasvab sageii ulatuslike
kogumi,kena (vaibana). Eelistab soostunud pinnast, väldib lubjarikkaid

kasvukohti. FIemikrüp tof üüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põh1'a- (Kar1iala-Lapi ja DvinaaPetšoora valdļronnas), kesk_ ja lõunavööndis (harva lõunavööndi lääne_
osas _ Moļdaavias). Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas.

Sookannike on väga Sarna,ne turvaskannikesega; erineb sellest pearniseļt paljaste lehtede, väiksemate õite ning ka,ndelehekeste asetuse poo_
ilest.

Peale tüüpvormi eraldatakse:
Ī. aĮbifĮora Neum.
peaaegu valged; Eestis kohati;
- kroonļehed
Ī' acutiuscula o. Kuntze
- lehed tipul veidi teritunud; Eestis mitte
haruldane.
Sookannike moodustab h,übriide V. epipsĮĮa'ga; neid on kogutud ka
Eestis, peamiselt ma,ndriosas

l

paĮustris (lad. k.)

{0 Eestį NSv

floora

_

soo-, soos kasvav
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343' joon. Sookannike (VĮoĮa paĮustrjs): a
emakaļ<ael suudmega küĮgvaates, d

c_

taim, Ö
vitjadegą- õitsev
- taįm eestvaatesemakakael suudmega
(ajab-orig.)

VioĮa epipsįĮal Led. Ind. sem. Hort. Dorp. 5.
Turvaskannike
lB20 et Fl. Ross. l:247.lB12; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curļ. 136. lB52; Garris in Hegi, Ilļustr. F'ļ. Mitt.-Eur. 5 (l):629.
1925; Juz. in Fl. URSS ļ5 : 404. 1949; Pēt. in Latv. Īļ. 3 : 320. 1957; Serg.
in o;r. ,Īeunrrrp. o6.rr. 3:194. l96l. - V. paĮuslrjs var. epipsila (Led.)
į1axim. in Mėļ. Bioļ. 9 :730. |B77. - Qlta,rķa cBepxy-roJlan' (344' joon:)
4. Taim (6) l0-t5 (20) cm kõrge. Ęoomav ļüliĮine risoom moodus_
tab juurmiste lehtede kimbu (kodariku) ja rrraapealseid võsundeid' Juurmiseti lehed vähesearvulised Ienamasti 2 või. 3 (4) ], munajassüdajad,
vahel neerjad., (2) 4-6 (7) cm pikad (vilja valmimise ajal pikemad),
2_5 (9) įm laiad, sageli laiusest pikemad, enamasĪi pisut teritunud
tipuga, madaļalt ja hõredalt täkilise Servaga' pealmiselt pinnalt enamasįi
prtiāa, alumiselt (peamiselt roodudeļ ja servadel) hõredalt lühikarvased,
Ļr*, peaaegu pa11ad; 1eherootsud pikad, üļemises osas pisut tiivulised,
pa1jad või Irõredaļt lühikarvased. Abiļeher1 munajassüstjad, kuni l cm
pitäd' tavaliselt terveservalised. Õied kuni 2 korda suuremad kui sookan'
qikeseļ, |,4-2 cm pikad; õieraod sageli üle ļ0 cm pikad, kinnituvad juurmiste lehtede kaenlas; kesklrohast kõrgemal (sageli ülemises kolmandi_
kus) on neįl kaks kandelehekest. Tupp1ehed munajassüstjad, ļįihikese ļise'
mega. Kroonlehed kalrvatuļiļļad, va,he,l vaĮkjad; alumtne kroonļeht tume_
dajĮoneline, 2_3 mm pikkuse, tupplehtede lisemetest 2_3 korda pikema,
piiut ülespooļe hoiduva tömbi kannusega. Emakakaeļ naelakujuline, kįihmuga' ļühikese ülespoole suunatud nokaga., Kupar piklik, paljas'
Oitseb mais, juunis; viljad valmivad alates juunist.
Eestis niisketeļ ja soostunud niitudeļ ja puisniitudeļ,.madalsoodes, niis'
kete lepikute ja hāreclamate segametsade servadeļ ja lagendikel (vahel
samblal), põõsaste vahei, ka veekogude ja kraavide kal1astel. Sage kogu
territooriumil, harvem Saaremaal. Esineb üksikuli voi r'äiksemate kogumikena. Eeļistab soostunud pinnast. Hemikrüptofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa arktilises ('läänes), põlrja- ja
keskvöįindis ni,ng Lääne-Siberis; kasvab rriisketel niitudel ja metsadeų
maclalsoodel ja põõsastikes. Skandinaaviamaades ja Kesk-Euroopas.

l5.

Turvaskannike moodustab hūbriide sookannikesega. Neid esineb haju'
salt; on kogutud Hiiumaal, Haapsalu juures (Kupffer) jm.
alamperekond Melanįum (Ging.) Kupff. in Marep. OJl' Kasķ' 3
(9\:22l. 1909; Ging. Mėm. Viol. lB23, pro sect. - Abiļehed enamasti
kanneljalt sulg1õhised (sõrm- või sulglõhised). Kroon ühe- või kahevärviļine uoi ti.1u (hele- või tumelįļļakas, kollane ja valge;. Emakakael tipuĮ
kerajalt paksenenud, nokata; suudmeavaus asetseb paksenenud tipu mõhu_
osas' mis on huulena ettepoole sirutatud. Külgmiste kroonlehtede mõel_
davad keskjooned moodustavad aļumise kroonlehe keskjoonega tömbl
nurga (harva täis- kuni peaaegu täisnurga).

2'

epĮpsĮĮa (kr.
4Ņ

k.)

-

pealt paljas; psilos

-

paljas'
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314. joon. Turvaskannike (VioĮa epipstĮa):

a

külgvaates' (a

taim,
- bõitsevorig.)
ja
-

Įr

-

taįm viĮjaga, c

-

õis

Alamperekonda kuuļuvad 1iigid annavad üksteisega vitjuvaid hübriide;
selletõttu on viimaste määramine sageli õige raske. Siia kuuluvad ka
ļaialdaselt aia-iļutaimedena kasvatatavad kultuurliigid.

16. Aaskannike (käoorvik) _ Vįola trįcoįorl L. Sp. Pį 935. l753,
s. str.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 140. 1852,
P. P.; Klok. in Fl. URSS ļ5 : 462. |949; Pēt. in Latv. fļ. 3: 320. 1957; Serg.
in o.rr. JleunHrp. o6.n. 3 : l95' 196l.
- V. trįcoįor L. genuina Wittr. Viol.
Stud. įn Acta Horti Berg. 2 (l) :36. lB97. _ V. trįcoĮor L. ssp. uulgaris
(Koch) oborny
in Hegi, Iļļustr. F'ļ. Mitį.-Eur.5 (l):602. 1925.
- Gams
_ v. trįcol.or ssp.
tricoĮor
Rothm. in Rothm. Exkursionsfl' Krit. Er_

gänzungsb. 269.
(345. joon.)

l963. -

oua.nxa TpexIĮBeTHafl' Agrorauu

rJIa3KĮį.

o, €). Varred enamasti tõusvad, harvemini püstised, vahel lihtsad,
tavaliseļt alusest aļates haru'nenud, koļmekandilised, alu.mises osas ļülrikarvased või üleni paljad, (B) l0-30 (45) cm kõrged. Lehed hõredaļt
karvased, peamiselt servadel ja alumisel pinnal keskrool, mõlemal serval
3-6 tömbivõitu täkkega, kuni 6 (B) cm pikad ja 2 cm laiad; aļumised
lehed munajad kuni kolmnurkjasmunajad, kiiija alusega; ülemised lehed
pikliksüstjad. Aļumistel ļehtedel rootsud labast pikemad, üļemisteļ lühi_
kesed; rootsud kogu pikkuses lühitiivalised ja hõredalt karvased. Abį_
ļehed kanneljalt sulglõhised, kuni 3 cm pikad, Suurema munajassüstja
tipmise lehekesega. Oied kuni t2 cm pikkadel kolmnurkjatel, varr,est
eemale hoiduvatel raagudel, millel üļemises oSaS on kaks kandelehekest.
Tupplehed süstjad, ripsmelise serva ja ebakorrapäraseļt hambulise lisemega. Kroon suhteliselt suur, 1,5-2,5 (3) cm pikk, enamasti kirju (kahevõi kolmevärviline), tupest palju pikem; kaks üļemist kroonlehte äraspidimunajad, sageli sinakaslillad, harvemini heļeļillad, kaks külgmist ovaalsed, heleļillad või kol1ased (ka kollakad) kuni valkjad, alumine kroonleht ümardunult kolmnurkjas, kollakas, lillade joonte ja tipuga; vahel
kõik kroonlehed vaļkjad või lilļakad. Kannus enamasti si,nakas, kitsas,
kuni 5 (6) mm pikk, tupplehtede lisemetest pikem, pisut ülespoole hoiduv.
Emakakaeļa tipul ü,mardunud lai huuljas suudmeavaus. Kupar piklik_
munajas, paljas, kuni l0 mm pikk, seemnete valmimiseļ avaneb ja pais_
kab need laiali. Seem,ned ku,ni 1,5 mm pikad, kollakaspruunid.
Oitseb juunist augustini; viljad valmivad alates juulist.
Eestis uhtlammiaasadel, jõgede (näit. Ahja jõe) kallastel, rannavalli_
del, luidetel, metsaservadel ja raiesmikel, ka põõsastikes, umbrohuna põldudel ja söötidel, valrel teede ääres. Esineb hajusalt, sagedam on laidudel ja saartel ni,ng jõgede kallastel; sisemaal paiguti puudub. Eelistab
kergemat lubjavaest mulda, sage liivakatel kohtadeļ, kasvab aga ka
r,ühal ja soostunud pinnasel. Esineb üksikult kuni suuremate rühmadena.
Ter,ofriü t, hem ikrüp tof üüt.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa põhja- (alates Karjala_Lapi vald_
konnast), kesk- ja lõunavööndis (viimase põhjaosas), Lääne-Siberis; kas-

|

ļrįcoĮor (lad. k.)

*

kolmevärviline'
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345. joon. Aaskannike (VĮoĮa tricoĮor)

'

Orig

'vab Įruivadel niituclel, metsaservadel ja -lagendike1 ning umbrohuna sõõ_
tideį. Metsavöörrdi taim, stepialadel puudub. Skandinaaviamaades, I(esk_
ja at!anti1ises Euroopas. Euroopa mägedes kurri subalpiinse kõrgusastmeni.
rĄajancluslik tähtsus. Lehtedes, vartes ja juurtes esineb rutiįni
tCziFļmOro), õites - gliikosiidi vioļaniini (C36H37orz), ;iuurtes ol-ļ avaS_
tatud ka alkaļoidide jälgi. Õitsemisajaļ sisaldavad taime roheļised osad
eeterĮikku õ1i, karotįnoide, askorbiinhapet ja saponiine. v. tricoĮor'i ja
V. aruensįs'e preparaate (leotis, ekstraktid) kasutatakse meclitsiįnis hin_
gamisteede häirete ravilrs.
V. trįcolor L. s. str. ja V. araensis Murr. on polümoffsed, paljude tun'nuste, erįįi õie Suuruse ja värvuse poolest varieeruvad liigid ja Seetõttu
,õige vormirikkad. Hübridiseerumise ja tunnuste 1ahknemise tõttu pole
llaįį võįmalik vor,me kindļaļt eristada ja lähtevorme määrata. Ka pole
kroorrlelrter]e värvus V. trįcoĮor'il aļati piisiv, kuna algul heļedad kroott'
tehed võivacl lriljem samal taimeļ ļil1aks nruutuda. Kirjanduse andmetel
näivaei õįer] õhuniiskuse suurenemiseļ muutuvat suuretlaks ja nende lilla
värvus įntensiiysemaks. Kirjanduses on tõstetud ka küsimus, kas V' trį'
'.toĮtlr ja V. arrlensis on iseseisvad spontaansed 1iigid või juba minevikus
tekkinud hübriidsed liigid. Süstemaatikas on er'i autorid neid 1iike takso_
*oornįļiselt erinevalt käsitanud.
Ēristatakse
var. trįcoļor [var. genuina ('ü/ittr.) Blytt, f . tųpica Wittr., f ' uersįcolor
Wittr.ļ _ enanrasti üheaasįased taimed aluseļ lrarunenud peenikeste var_
lega, suuruselt ja värvuseļt varieeruvate kolmevärviļiste kuni peaaegu
ainuit valkjate või 1il1akate õitega; Eestis tavaline;
seile alļa kuuluvad (peale tiiüpilise vormi)
õied va1l<jad, ļillaka ka'nnusega; kogutud Saarenraaį
į'. aļbįd{į Ų/ittr.
jm.; esineb harva;
t. septentrįonaļįs Wittr. -_ õied pisut iõhnavad; kogutud Virtsus,
Frangli" Uhtju, Viļsarrdi jt. saartel, Paide rajoonis jm.; esineb lrajusalt;
Ī. bįcoļor HofĪm. -- kroonlehed ļillakad, alumine kroonleht neeĮus kol_
ļane; esineb harva.
V" trįcolor moodustab hübri,ide V. araensis'ega ja sama aļamperekonna

teiste Įiikidega. Hübriidi

V.

trįcolor

X y. aruensis (V.

\noruegica
$/ittr.} on l<ogutud Saarem,aa edelara'nniku 1älredalt Separahult (Kupffer)
ia ka rnujalt.

ļ7" Randkannike - VįoĮa lįtoratįs ļ Spreng. Nov. Pr,ov. Hort. Acad.
Fxaļ- et Berol.43. l$l8; Juz' in Fļ. URSS 15:460. l949. - V. trįcoįor var.
nzarįįįrna A. F. Schweigg' in Königsb. Arch. 1 : 2l0. 1812 et in Hagen

Chlor. Boruss. 80. l8l9. _ V. tricolor ssp. uuĮgaris (Koch) oborny var.
nna.ritį,mg, Schweigg. _- Gams in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur.5 (l):603t925" _ V. trįcoįor ssp. uuĮgaris (Koch) oborny var. coniophįlaWittr. _
'ūams in Hegi, 1. c. _ V. trįcoĮor ssp. maritimo (Schweigg.) Hyl. i'n Upps.

į lįtoralts

(lad. k.)

_

rand-, ranna_' rannal kasvav
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Univ. Ärsskr.7:242. |945.
- V. trįcoįor SS,p. Curtįsįį (E. Forst.) Rouy et
Fouc.
Rothm. in Rotlrm. Exkursionsfl. Krit. Ergānzungsb. 2l9. l963. _
Qua.nķa npu6'pexHax.

4. Varred haru,nenud, kuni 25 cm kõrged, alusel ļ<aredad. Lehed
täiesti või peaaegu paljad, pisut lihakad, u,mbes 2-3,5 cm pikad, kitsad,
kuni 6 (l0) mm laiad (kitsamad kui eelmisel liigil), ļiõredalt lranrbulised;
alumised lehed piklik-ovaalsed, kiilja alusega, umbes 1abaga ühepikkustel
lühikarvasteļ rootsudeļ, keskmised varre1ehed süstjad, 1ü1rikeste1, sageli
paljastei rootsudel, ü1enrised 1ineaa1süstjad. Abilehed si-ilgjagused, süstja
tiprrrise lehekesega, kuni 3 cm pikad, kitsad, hõredalt karvaste servadega.
oieraod paljad. I(roo,n 7,5-|,7 cm pikk. Tu,pplehed süstjad, kuni l0 mm
pikad, 2-2,5 mm pikkuse iisemega. Kr.oonļehed tumeļiļļad või ülekaalukalt ļiļļad, pik1ikult äraspidimunajad; aļumine kroon1eht naastu aluseį
kollane, tu,medate joontega. Kannus 3-4 mm,pil<k, tipul pisut kõr,erdunud.
Kupar umbes 9 mm pikk.
oitseb (maist) juunist sųtenrbri,ni.
Eestis kogutud Puhtust (Virtsu) 1äänes Uļļuti ļaiul, kus kasvas fannaniidul kõrgemas kohas (K. Ei,ohwald), Uhtju saartel Soome 1ahes, Kõpus
[:liiumaal (Kupffer) jm. Esineb h,arva. I(asvukohana eelistab liivast, ka
kļibust mereranda. Psammofiiļne taim, valrel sügavalt liivasse mattu,nud.
Õite värvus varieeruv. Hemi,krüptoiüüt.
Üldlevik. NSV Liidus Balti mere rannikul' Kesk-Euroopas' peamiselt
Põhja- ja Balti mere rannikuļ, 1iival.
Eelmiseļe 1iigile lähedane.
* lB' Kaljukannike
F'l. Boem. 3 : 60- Vįoļa saxatįĮįs ' F. w. Schmidt
Klok. in <Dn. Vxp. CCP 7:375. 1935.
V. aĮpestris (DC') Jorct.
- (Schmidt) Koch Synops.
observ.2:32. 1846.
V. trįcoļor var. saxatilis
1794;

87. 1837.
V. trįcolor var. alpestris DC. Prodr. l :303. lB24.
V. trĻ
- Iļlustr.
coĮor
subalpina Gaud., Fļ. Helv.2:2l0. lB2B; Gams in Hegi,
'ssp.
Fl. Mitt.-Eur.
5 (l) :603. 1925; Rothm. in Rothm. Exkursi,onsfl. Krit.
Ergänzungsb. 2t9. l963'
Qna.ņķa cKaJlbHafl.
-tõusvad,
Varred
enama,sti
harunenud, paljad või alumises oSaS,
4.
hõredalt ļühikarvased, karedad, 15-40 cm kõrged. Lehed umbes 2-.4 cm
pikad, l,5 cm laiad, paljad, mõlemal serval 3-5 (7) hambaga; alumised
lehed munaj'ad, labast mitte ļühema rootsuga, ülemised piklikmunajatl,
ļühirootsu1ised. Abiļehed i'rnneljalt su1g1õhised, li,neaa1sete või piklik_
süstjate kü1ghõlmadega ja Suurema tipmise hõ1maga. Õied kuni 2,5
(3) cm pikad, (4) 5-8 cm pikkustel raagudel. Tr:,pplehed kuni l,E crn
pikad, 2-4,5 mm pikkuse lisemega. Kroonlehed helekollased, alumine
kroonleht kuni 5 mm pikkuse kann,usega. Kupar 5-9 mm pikk.
Õitseb (maist) juunist septembrini.
Eestis leitud ainuļt kord Taļlinna üm,bruses (leg. Th. Nenjukov, det.
K. R. Kupffer Riias); nähtavasti juhuslik tulnukas. Hemikrüptofüüt.
I saxatįĮįs
632

(lad.

k') _

ka,lju_,

kaljul, kivil

kagvav

Üldlevik. Esinemine NSV Liidus Taga_Karpaatias ei .ole täiesti kindeļ.
Väljaspool NSV Liitu Kesk_Euroopa mägedes. Mäestikutaim.

l9. Fõldkannike --= Vįoįa aruensįs1 Murr. Prodr. Stirp. Götting.
l73. 1770; V/iitr. Vioļ. Stud. i,n Acta Horti Berg. 2 (l) : B0. lB97; Kupff'
in Marep. O;r. Kasx. 3 (9) : 232. 1909; Klok. in Fl. URSS t5: 468. 1949;
Pēt. in Latv. il. 3:32l. 1957; Serg. in o.rr. JIeHIaui-.p. o6n. 3: 196. 196l. _
V. trįcoįor L. var. araensis DC. Prodr. 1 :303. lB24; Led. Fl. Ross. l:257.
|842.
'rĮlied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_,
- V. tricoĮor L. formaV.B.trįcolor
Liv_ u. Curļ. 14l. l'B52.
L' ssp. araensįs (Murr.) Gaud. Fļ.
-

b

a
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Heļv.2.2l0. l82B; Ganrs in Flegi, Iiiustr. Fļ. Mitt.-Eur.5 (l) :60l. 1925. _
ona.lķa noJleBaf. (346. joon.)
O, o. Varred tõusvad kuni püstised, vahei ļ,amavad, ļihtsad või aļates aļusest harunenud, hõredalt lühikarvased, 0,5-30 (40) cm kõrged.
l.ehed täkilise, täkiiishambulise [mõlemal serval 2'_5 (7) hambaga] või
liuni peaaegu terve Servaga, hõredaļt lühikarvased, peamiselt servadeĮ ja
alumise pinna roodudel, kuni 6-7 cm pikad ja 2 crn ļaiad; aļumised lehed
peaaegu munajad või ovaalsed, pisut südaja või ürmardunud alusega,
īabagā ühepikkustel või pikematel rootsudel; kesl<mised varreļehed pik1ik_
mu,-,āird, kiilja laskuva alusega ja 1ühikese rootsuga; ü1emised süstjad,
vaevaļt märgatava rootsuga. Abilehed sulglõhised, täkilise või terve serYaga, suured, umbes poole lehelaba pikkused, 3-.4 cm pikad, suurema
mūaja või süstja iipmise hõlmaga. Õied l,0-l,5 cnt pil<ad, 1abast pikematel (ļ0-ll cm) paijasteļ kandilistel raagudel, miļļe įilemises oSaS on
kaks kandeļehekest. Tupplehed süstjad, kuni l,6 cm (koos lise,mega) pikad,
įeritunrrd; ļisemed ebakorrapäraselt hambuļised, |-4 mm pikad. Kroon_
lehecl tupest lühemad või ainult pisut pikemad, kuni ļ,4 cm pikad, valkjad, kollakasvalged või kahvatukollased, sageli kaks üļemist kroonle'hte
osaļt lillakad, Į<ülgmistel ja alumiseļ neeļus tumedanrad jooned; alumine
kroon1eht l-4 mm pikkr,ise sirge 1i11aka kannusega. Emakakaeļ iipu!
ümardu,nud, laia, ļühidalt huu1ja suudmeavausega. Ku,par piklikmurrajas,
paljas, kurri l crrr pikk; valminud seemned paiskuvad ļaiali.
oitseb (apLil1ist) maist või juurrist septembrirri, viljac valmivad ala-

tes juunist või juulist.
Eestis peamiselt umbrohuna põidudel ja söötidei, karjamaadel, kanalite ja ,kraavide nõivadeļ, teede ääres, ļiivaaukudes, aedades, ka l'oodudeļ
ja teistel kuiyemaįel Į<ohtadel. Kasvab mitmesuguseĮ mu11aļ, eelistab aga
liivakat pi,nnast; lrarvemįni esineb lubjarikastel l<ohtadel' Sage kogu ter_
ritooriumi1, kohati esineb hu1galiselt. Ar1reofüüt. Terofüüt' hemikrüptoĪuut.

Üldlevįk. NSV Liidus kogu Euro'o,pa_osas ning Lääne_ ja Įda-Siberis;
kasvab peamiselt umbrohuna tasandikel. Väljaspool NSV Liiįu peaaegu
kogu liuroopas, Sisseviiduna Põhja-Ameerikas ja Väike-Aasias. Euroopa
mägedes esineb teravilja kasvatamise piirini.
Poļünrorįne liik; mitmete, sageli hübridogeensete tuniluste tõttu esineb
raskesti eristatavate teisenditena. Eraldatakse
var. araensls [var. segetaĮis (Jord.) Gren.; 33tp. ColTltfLĮĮlris Wittr.] _
abiļehed sügavalt sulg1õhised, €,Ī1āfil või vähem terv'eserva1ise teritunud
tipmise hõlmaga; Eestis sage, eriti põĮdudel; kogutud Saaremaal, Kessulaiul, Tartu ja Pärnu ümbruses jm.; selle teisendi vormidest esinevad
meil
Ī. aruensįs _ üļemised kroonlehed tipul koi1akad või valkjad;
ü1emiste kroonlehtede tipud liļlad; ļeitud Saa'
Ī. sublįįacįna V/ittr.
remaal, Viļsandį saareļ, Tartu ümbruses jm.; mitte haruldane;
var. agrestls (Jord.) Gren. (ssp' patens Wittr.) _ abiļehed sügavalt
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sulglõhised, nettde munajas, selgelt lrambuline tipmirre hõļm teistest laiem;
kogutud Saaremaal, Uhtju saartel, Haapsalu ümbruses jin.; esineb võrdlemisi sageli;
var. curtįsepaĮa (Wittr.) Neum.
trįcolor'iĮe ülemineku vornt; kogu_
- V.esineb
tud põldudelt Iliiumaal ja Saaremaa1;
harva.
Põldkannike moodustab hübriide aaska,nnikesega.

A20.

Aedkannike, võõrasema
V{įļtrocleįanoĮ Gams in Hegi,
- VįoLa
Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 5 (l):616. lg25,
in textu.
VįoĮae lrortenses gran- (7).
difĮorae Witir., Viol. Stud. in Acta l{orti Berg.2
AgrcrNgu
lB97.

-

rrra3r(H. (347. joon.)

,|'
i-'

347. joon. Aedļ<anrriļ<e (VioĮa llittrochiana). orig

t

Kannikesįe rrurija

V. B.

Wįttrockį (l839-1914)

auks.
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o. Vars üleni lehistunud, kuni 25 (30) cm kõrge. Abilehed sulglõhised. Õied suured, kuni 6 cm pikad ja pikemad, 3-5 cm laiad, enamasti lõhnata. Ka,nn,us umbes pool nii pikk kui kroon; keskmised kroonlehed ülespoole hoidrļvad, katavad üļemisi kroonļehti servadega.
Kevadtaim pika õitsemisperioodiga (maist juulini või augustini).
Eestis kasvatatakse laialdaseļt aedades ja parkides.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne aia-ilutaim. I(uĮtiveeritakse peaaegu
kogu maailmas paljude originaalsete ühevärviĮiste (valge, punakas, sinine,
lilļa, pruu,n, kolLane) ja kirjude, 1ai,njaserva1iste, ka asümmeetriļiste
kroonļehtedega sortidena. on hulk kindĮate värvitoonidega sorte, miļļest
eriti ühevärvilisi kasutatakse 1aialdaseįt mustriliste peena,rde ja klu,mpide
kujundamisel.
liigi V.

V/įttrockįana (V. hortensįs alcl., V. grandifĮora
h'ort', V. rnaxį,ma hort., Į/. hgbrida hort.) sortide aretamisel ristamise teel
on lähtevormideks olnud liigid Iz. tricoį.or L', v. aĮ'taįca Ker-Gawļ. (pärineb Aasiast), Il. įutea Huds. (pärineb Euroopast) jt. Metsistudes ,hüb_
ridiseerub aedļ<annike V. tricoįor'ļ ja teiste Samasse alamperekonda kuuluvate suureõiēliste spontaansete 1iikidega. Esirnesed andmed kultuuristatud aaskannikesest pärinevad l6. sajandist, hübriidseid aedkannikesi tun_
takse aļates l9. sa,jandi algusest.

Hübriidse

A2l.

Sarvkannike

-

VįoĮa cornuta,L.S,p.Pļ. ed. 2. 1325' |762_
Fļ. Mitt.-Eur. 5 (l):614. 1925.
oualxa

1763; Gams i.n Hegi, Iilustr.
porarar. (3a8. joon.)

-

4. Vars ,harunenud, kolmekandiline, 15-20 (30) cm kõrge. Lehed
rootsulised, poo1-igihaljad, 2-5 cm pil<ad, munajad kuni pikliksüstjad,
täkilissaagja, enamasti ka ripsmelise servaga, pealmiselt pinnalt ,paljad,
alunrisel r,oodude kohal ja servadeĮ valkjad karvad. Abiļehed valkjate karvadega, sįsseļõikunult hambuļised, umbes rootsu pikkused, onamasti külgnristesį hõļmadest suurema tiprrise hõlmaga. Õied lõhnata, umbes 2-3 cm
pikad, 6-10 cm pikkustel raagudel. Tupplehed li,neaaļsüst'jad, teritunud,
suure 1isemega, kroonlehtedest ļühemad. Kroonlehed põhivormil heļeļillakad või hele-1i1ļa,kassi,nised, kitsad, ei kata servadega üksteist; a1umine
kroonleht tupest veidi pikema kannusega.
Õitseb rikkalikult (maist) juunist augustini.
Eestis aedades ja parkides kultuurtaimena.
Üldlevik. Pärineb L,õu,na-Euroopast (Püreneed, Alpid), peamiselt levi_
nud Püreneedes subalpii'nsel ja alpiinsel kõrgusastmel. Mäestikutaim. Kulįiveeritakse NSV Liidus' teistes Euroorpa maades rjm.
Majanduslik tälrtsus. Aia-ilutaim, ka,svatatakse'paljude, ka hübriidsete
sinise-, lilla_, valge- ja koļļaseõieliste sortidena' eriti kiviktaimlates.
Eeļistab päikesepaisteļisi kasvukohti ja kerget muļda.
I
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cornuįa (lad. k.)

-

sarvjas, sarvetao]įne; pika kanrruse tõttu'

34B. joon. Sarvkannlke (VĮoĮa cornuta)

3. sugukond begoonialised -

Begortiaceae C.

A' Agardh

Poolpõõsad, enamasti aga rohttaimed, sageli mugulate või risoomiga,
lihakate varte ni,ng valreļduvate ļihtsate, sageli ļihakate ning asünrmeetriliste (aluse.l viltūste) 1ehtedega. Abilehed kilejad, na'hkjad või rohtjad."
oied enamasti ebakorrapärased (sügomorfsed), ühesugulised, lihįsa viri
l<aheļi õiekattega, tipmistes kaenļasisestes õisikutes. oiekate kahetine kuni
kuuetine, vaheiõiekatteļehti rorhkem. Toļmukad vabad või enam või vähem
kokku kasvanud; neid on rlastaval.t õiekattelehtede arvuļe või rohkem' Sigimik aļurrine,2-4- (harva 6_) pesaline. Viļi - kupar, harva mari.
Sugukonda loetakse iiks pereĮ<ond _ Begonia, mõnede autorite järgi'
aga kuni 4 perekonda.

l.
Ulre_

Begonīa1 L'
perekond begoonia
1753.
Pl.
ļ056.
Sp.
L.

ja mitmeaastased rohttaimed' harvemini poolpõõsad. Lehed ter-

ved, hõlmised või jagused, paljad kuni karvased, sageli asümmeetrilįsed"
Õied ühesugulisecļ, įreda,vārvilise (valge kuni punaSe' harva kollase)
õiekattega. īaimed ühekojalised. Įsasõis koosneb sageli 4 (6) õiekatte_
lehest (āeist kaks on .rg.īi tupp1ehtede sar'nased) ja arvukatest, enamasii
ļiitunud tolmukatest. Eāasõis on 2-5 (6-8) õiekattelehega (sageli on'
neist kaks tupplehtede sarnased); sigimik enamasti 2-4 (harva 5 või
6) pesaga, .uģĮti kolmeļ<andiline ja kantidel tiivuline, enamasti 3 (harve_
mini z uoi ą-o)' tavaliseļt sügavait ļõlrestu,nud ning spiraaļseļt keerdunud emaļ<akaelaga; arvukad sāemnealgmed kinniįuvad tsentraalselt või
parietaalselt (seinmiselt). Vili - enamasti kilejas, nahkjas või lihakas'
Seemned väga väikescd'
įaljuseemneline, kolmeka,ndiline tiivuļine kupar.
_
Perekonda kuulub umbes B00 ļiiki, mis on levinud peamiselt troopilistel
ja subtroopiļistel aladel (välja arvatud Austraalia). Perekonna esindajad
än srg.drĮ näit. vihmamet.įd"s (rohurindes ja epiĪüütidena), kuid esi_
nevadĪa kõrgmāestikes. Vähesed liigid, näit. B. Eaansįana Andrews, uļa'
luvad Pohja_ūiinani ja Kesk-Jaapanini' Perekon'nal eriiist majanduslikku'
tähtsust ei oļe, kuid įalju' ta esindajaid on võetucl kuļtuuri ilutaimedena'
Eriti dekoratiivsed o, ķrnriia.ed vārrrid nii oma suurte õite kui sageli
ka suurte ja kirjude ļehtede poolesĻ selļe tõttu kasvatatakse neid pea'
,Įg, ļ,ogr'maaiimas ehistaimįdena nii toas kui ka avamaa1. Aianduses'
eristatakse leht-, mugul_ ja põõsasbegooniaid. Begooniad moodttstavad
tairmede
kergesti lisapungi tetitedeĻ .ädu o.nrdust kasutatakse ļaiaļdaselt
kas_
neid
varfega;
rippuva
įaliu,ndami.įk..*mon.d 1iigid on roomava või
LinB'
Mehhikost,
įrtįtaķs" amplitaimedena (näit. B. scandens Swartz
mĮngii hort.). Enamik ļiike sisaldab oblikhapet'

l
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Micael Begon,i auks, kes oli

17.

sajandįl Santo Dolningo (nüüd įIaiiti) kubernerįks--

b

)

a

349. Joon. Alatiõitsev begoonia (Begonia semperfĮorens):
taime ülemine osa (orig.), ģ _ emasõiS, ū _ isasõis,
emakakaeltega.

a
d _-

õitseva
emakas'

Esimese liigina olevat lB. sajandil toodud Euroopasse Jamaika saareit
paljuõieline B. obĮiqua L'Hėr. (B' nittda Dryand.) ja võetud ku1tuuri Inglismaaļ (I(ew Garden).
Perekonna tüüpliik on ,B. obĮiqua L'Hėr.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEITaimed põõsakujuiis'ed, tugevasti h,aru,nenud. Lehed 5-10 (Į2) cm
pikad, õied kuni l cm pi{<ad
l. Alatiõitsev begoonia Begonia semperflorens Link et otto

l.

-

2
Taimed teistsugused
2. Taimed tugeva, viĮtuse ja roomava risoo:miga. Lehed sageli üļe 30 cm
pikad, kirjucl, mustjaspurpursed kuni hõbevaikjad, õied kuni l cm
pikad
2. Kuningbegoonia - Begonia rex Putzeys

Taimed mugul,atega. Õied suu,red, erivärvilised' 1äbimõõduga kuni
10 (30) cm

3. Mugulbegoonia - Begonia \tuberhgbrida

hort.

Begonia semperfĮorensl Link et otto
Alatįõitsev begoonia
Icon. Pl. Rar. 9: l92B; Gams in Hegi, Illustr' Fļ. Mitt.-Eur. 5 (i) :667.
(349. joorn.)
1925, in textu.
- Eerouus MecflquarI.
tugevasti harunev, kõrgus (l5) 20-50
o_4. Põõsakujuline,
(60) cm. Vars ja lehed lihakad, paljad. Lehed viltumunajad, ümardunud,
roheįised kuni punakad, läikivad, täkilishambulise ja vahei pisut 1ainja
servaga' südaja alusega, 5-10 (l2) cm pikad ja 4-B (l0) cm laiad,
rootsulised. Abiiehed püsivad, ripsmelised. Õieraod 2-|0 õiega, enamasti
2 kandelehega' Õied roosad ja punased, h,arvemini valged või koļlased,
kuni I cm pikad.
Õitseb rikkalikuļt kogu suve, toa's ka talveļ (aasta ringi).
Eestis 1aiaļdaseļt parkides ja aedades, ka to.akultuurina.
Üldlevik. Pärineb Brasiiliast. Kuļtiveeritakse peaaegu kogu maailmas.
Majanduslik tähtsus. Meeļdiv dekoratiivtaim; kasutatakse eriti peenraja ääristaimena. on tuntud hulk erivärviliste õi,tega madalamaid ja kõrgemaid, ka hübriidseid sorte' Kõige enam levi'nud begoonialiik.

A t.

L2.

- Begonia rex2 Putzeys in Fl. Ser'res 1255 : 14l.
in Hegi, Ilļustr. Fi. Mitt.-Eur. 5 (1) :666' 1925, in textu. -

Kuningbegoonia

1857; Gams

Eerouns Ko'porreBcKax. (350. joon.)
ų. Risoom tugev, viĮtune, roomav. Vars peaaegu puudub. Lehed
sageli üle 30 em pikad ja üle 20 cm laiad, kirjud, mustjaspurpursed või

I

semperfĮorens (lad. k.)
- alatiõiisev
kuningas.

2 rex (lad. k.)

-
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I
I

l

350' joon. l(unirrgbcgoortia (BcgottĮl

rex1

'irõbevallijad, vi1tusüd-ajad või -munajad, 1ühidalt teri,tunud, terve võį elra'
d<orrapäraseļt liambuļise, vahel 1aĮnja Sefvag,a, paljad võ,i karvased, allt_
miselt pinnalt etlanrasti punal(ad' L,elrerootsud l'ühiļ<esed, vahe1 aga labast
pikemad. AbilehecĮ siis'|jad. Õied väikesed, roosakaspu'n,ased, harva valge,l
kuni kolļakad.
Kasvatatakse Eestis peamiselt kasvuhoones ja toas.
Üldlevik. Pärineb Indiast (As,samist). Į-aiaļdaseļt kultuuris.
Majandusliktähtsus. Kasvaiatakse dekoratiivtai'mena suurte oma_
päraste ornamenteerunud 1ehtede tõttu (lehtbegoonia). on tuntud hulk
sorte erivärviļiste 1ehteciega; eriti hinnatud on hįibriidsed sordid.

{l Ījestl Nsv

floora

Mį
ļ

ļ
l

lit

Begonia ltuberhgbrįdaļ 'hort. in Meissnen
Mugulbegoonia
ZierpĪ|. 373. 1963; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Miįt.-Eur. 5 (l) : 665. 1925'
Eerosus x.ry6neran.
in textu.
Hübriidid,
ų.
saadud B. boĮįaįensįs DC. (pärineb Boliiviast), BVeitchįį Hook., B. rosaefĮoro Hook' (pärinevad Peruust) ja teiste LõunaAmeerikas, pearniselt Andides kasvavate, sageli ka tundmata päritoluga
liikide ristamise teel. Hüb,ridiseerimine on andnud hulga väga eiektseid,
ja ilusaid erivärvilisi (valged, roosad, punased, kollased, oranžid, lõhevärviļised, vi,oletjad jt.) liht- ja täidisõielisi, ka käharate õitega ja rippuvaid sorte. Nende õite läbimõõt ulatub 30 cm_ni. Pära,s.t õiįsemjst muutuvad lehed ja varred koļlaseks ning kuivavad.
Õitsevad kogu suve.
Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse dekoratiivtaimed,ena kasvuhoonetes
(potikuituurina) ja āVāĪĪ1ā,ā1 peaaegu kogu maailmas. Esimesed mugulbegooniate hūbriidid saadi Inglismaal lB70. a.
Paljusid teisi begooniaļiike kultiveeritakse peamiseļt kasvuhoonetes*

A3.

4.

sugukond vesipipfalised

-

Elatįnaceae Dumort.

Uhe- kuni mitmeaastased rohtjad veetaimed lihtsate või haru,nenud"
roomavate või tõusvate vartega ja enamasti vastakute, harva männastena
asetsevate lehtedega. Abiļeļed väikesed, kilejad. oied kaenlasisesed, väi_
kesed, mõlemasugulised, üksikult või õisikutes. Tupp kahetine kuni nelja_
įine, lahkļehine, kroon koļmetine või neljatine, lahklehine; kroonlehed valged või roosakad, tupplehed nendega vaheļduvad. Tolmukaid vastavalt
kroonļehįede arvule või kahekordselt. Sigimik ülemine, 3 või 4 pesaga}
3 või 4 istuva suudmega. Vįli _ paljuseemneline, va,heseinte kohalį
avanev kupar. Seemned väikesed, sirged või 'hobuserauakujulised, rist_
suu,nas kortsulised.

Sugukonda kuulub 2 porelrcnda (Bergia L., levinud troopikas ja subtroopikas, ja EĮatine L.) rohkem kui 40 liigiga. NSV Liidus on levinud
mõIema perekonna esindajad, kokku t0 liiki. Eesti NSV flooras on esin_
datud üks perekond.

l.

perekond vesipipar _ Eįatįne 2 L.
L. Sp. PJ. 367. t753.

Enamasti väikesed paljad veetaimed läbipaistvate, sõlmekohtadelt
juurduvate vartega. Lehed ovaalsed, elliptilised või lineaaļsed, vastakud'
harvemini männastena, enaimasti terveservalised, rootsuga või ilma, väikeste abilehtedega. Õied raagudel või istuvad, üksikult, harva nrännas_

l

Ladinakeelsetest sõnadest tuber _ mugul, hgbrĮda _ ristamiseļ saadud.
eĮatįne (kr' k.) _ kuusesarnane, sõnast eĮate _ kuusk; vesipipra letrtede asetuc
meenutab kuuse okaste asetusl

z
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tes. Tupplehed nahkjad, tömbiti'puļised, püsivad, aluseļ kokku kasvanud.
Kroonlehed valged või roosad, va,ris,evad, tömbitipulised. Tolmukaid vas'
įavalt kroonlehtede arvule või kahekordselt, introors'ed. Sigimik kerajas'
vaba, 3 või 4 emakakaelaga. Kupar peaaegu ümmargune, nahkjas, rohkete väiļ<este, peaaegu sirgete või kõverdunud seemnetega.
Perekoncla loetakse umbes 25 liiki, mis on levinud mõlema poolkera
paras_ ja troopilises vöötmes (Ameerikas, Aasias ja Vahemeremaade ļää_
neosas). NSV Liidus esineb 8liiki, neist üks ka Eestis. Enamik liike eeļis_
tab nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga substraati.
Perekonna tüüpliik on Eį.atįne hgdropĮper L'

l.

Eįatįne hgdropiperļ L.Sp.Pļ.367' 1753; Led.
Mõru vesipipar
Fl. Ross. t :421. lB42; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curļ.218. 1852; Kupper et Gams in Hegi, Ilļustr. Fļ' Mitt.-Eur.5 (l) :54l'

a

b

c

g

/]

35l. Joon. Mõru vesipipar (EĮatlne hgdropĮper)l a _ įaim, b ]a c _ Iehed, d
' tupp vāljastpoolt, e _ õis külgvaates, f _ vili, g ja h seemned.
-

_

t

hgdropīper (kr. k.) _ pipra maltsega ja vees kasvav, vesipipar; kāesoleva talme
puhul ei ole seletug maitse kohta tõele vastav.

{r.
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in Fl. URSS 15:265. 1949; Jaudz. in Latv. fl. 3 : 300. 1957;
Sokol. in on' Jleuuurp. o6n. 3: lB2. 196l.
- AĮsįnastrum gųrospermurn
floBofiHlrķ (nonoüur.ruex) corHyToceMflHRupr. Fļ. Ingr. l95. i860.
1925; Gorschk.

uuü. (35l' joon.)

o. Õrn, paljas taim. Vars enamasti 2-4 (l0) cm pikk, roolmav'
harunenud' tõusvate harudega, sõlmekohtadelt juurduv. Lehed vastakud,
piklik-elliptilised või ovaalsed, kuni l (l'2) cm pikad ja l-2 mm 1aiad,
ahenevad ļabast pikemaks või sellega ühepikkuseks rootsuks; ainult üle_
miste lehtede rootsud on ļabast lühemad. Abilehed vaevalt märgatavad,
kilejad, kolmnurkjad, hambulised. Õied üksikult ļehekaenįais, väga lühikestel raagudel (peaaegu istuvad),4 tupplehe ja 4 kroonlehega, TuppleheC
aļusel liitunud, ümardunud, sageli ühel serval ühe hambaga. Kroonlehed
elliptilised või ovaaļsed, kuni l mm pikad ja 0,5 mm laiad, tupplehtedest
ainult pisut pikemad ja Įaiemad. Tolmukaid B, kroonĮehtedest lühetnad.
Ķupar kerajas, pealt lame, kuni 2 mm läbimõõdus, 4 pesaga, avaneb 4
poolmena. Seemned pruu,nikad, hobuserauakujulised, kortsulised.
Oitseb (juunist) juuli,st septembrini.
Eestis esineb seisvate ja aegĮaselt voo1avate vete (jär,vede ja jõgede)
kaldaosas, ajutiseĮt üleujutatud kohtadel, ka mererannas riimvees ja kaldaļoikudes. I(asvab enamasti kalda ääres vees' valreĮ, subsįraadiļt lahti_
kistuna, hõljub veepin,nal. Eeļistab mudast põhja, 1iivasel substraadil kasvab hästi, kuid vä1dib 1ubjarikast keskkonda. Eestis esineb võrd1emisi
harva; on kogutud ņäit. Võru rajoonis l(ar'sn,a järvest ja Tsolgo Pikkjär-
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352. joon. Mõru vesipipra (EĮatine hgdropĮper'1 leįukohad Eestis.
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vest (A. Mäemets), Peipsi järvest Piirissaare kalda juurest (M. Pork),
Narva ja Pärnu jõest jm. (352. joon.) Väiksuse tõttu võib taim täheļc
pa,nemata jääda. Terofüüt, hüdrofüüt.

Üldlevik. NSV Liidus Eur'oo,pa-osa põhja- (alates Karjala-Lapi valdkonnast), kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias ja Lääne-Siberis; esineb veekogude kaldaosas. Skandinaaviast alates pea'aegu kogu Eur'oopas, PõhjaAafrikas ja Väike-Aasias ran,ni.kuaļadel.
Eįatįne hųdropiper esineb tavaļiselt veealuse vormina, õitsedes ja
,riljudes vee a1l (kleistogaamia). Kuiva1e jäädes võib harukordadeļ moodustada roomava kääbusja maismaavormi tugevasti lühenenud vartega
ja peaaegu lihakate lehtedega. Sel juhul on õied k'asmogaamsed.

26. SELTS KÕRVITSALAADSED

-

Pāss1.Ē'L)RALESl

Selts Passl|loraĮes on välja kujunenud ilmseļt primitiivseist kannikeselaadseist (VioĮaĮes Lindley). Uuemate uurinriste (TahtadŽjan' l966)
järgi on suguluse aļusel s,eļļesse seltsi arvatud 6 sugukonda IHutschirrsoni süsteemi (|926, 1959) ainult kolm esimest]: Maįesherbįaceae D.
Don, PassifĮoraceae Juss., Acharįaceae Harms, Turneraceae DC., Carįcaceae Dumort. ja Cucurbitaceae Juss. Kokku kuulub seltsi 157 perekonda
rohkem kui lB00 liigiga, ,mis on ļevinud väga mitmesugustes tingimustes.
Paljud seltsi esindajad on ronivad rohttaimed, vähemal anvul ļeidub
nend'e hulgas puid ja põõsaid. Seļtsiļe on omased enamasti hõlmised ļihtlehed. oied on s'aged,a:minJ viietised, aktin,omorfsed, ühe- või mõlemasugulised. Toļmukatc arv võrdub enamasti kroonlehtede arvuga. Tolmukapead on kahepesalised, sigimik ļiitunud 3-5 viljale}rest' Seemned on
endospermiga.
Seltsis on suhteliselt rohkesti kultuurtai'mi.
Eestis esinėvad ainsa suguko,nnana kõrvitsaļised.

l.

Sugukond kõrvitsalised

-

Cucurbitaceae

A. L. Juss.'

Kõrvitsalised o.n enamasti ronivad ühe- või mitmeaastased rohttai,med,
harvemini puhmad või põõsad. Uks perekond (Dendrosicgos) esineb
madala, mahlakatüvelise puuna. Kogu sugukonnale on iseloomuļilļ< rohke
mahlasisaļdus vegetatiivseis organeis ning sage köitraagude esinemine.
oied on koondunud õisikuteks, mõnikord ,aga on need redutseerunud
ū'}reõielisteks. oied enamasti ühesugulised (taimed ühe- või kaheko,jalised),
väga harva mõlemasugulised (mõnikord Himaalaja perekonnas Actįnostemma ja lda_Aasia perekonnas Schįzopepon), korrapärased, kellukjad,
enamasti viietised. Toļmukad vab,ad, neid on 5 või 3 (harva 2). Emakas

l A.

Grossheimi süsteemis CucurbįtaĮes, kuid uuemate uurĪmiste aluseļ on seļtsid

ümber formeeritud' Koostanud J. Eilart.
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kolmest (harva 5 või 4) viljaiehest, sigimik alumine. Vili __ mari või kõrvitsataoļine' mitteavanev (avaneb ainult vähestel perekondadel, nagįl
Actįnostemma, Zanonia jt.). Seemneid harilikult palju.
Sugukonda kuulub kuni 120 perekonda umbes 1000 liigiga, mis on
levinud põhiliselt troopikas ja subtroo,pikas mõlemal poolkeral. Ainult
vähestel esindajatel on areaal ka par,asvöötmes. Kõige primitiivsemad
esindajad on kohatavad Himaalajas ning lda' ja Kagu-Aasias.
Sugukonda kuulub palju kultutr,rtaimede perekondi (Luffa Adans., Įa_
genarīa Ser., Cucumįs L., Cįtrullzs Forsk., Cucurbį.ta L.), mille mahlakaid
vilju söövad nii inimesed kui ka ļoornad. Mõnikord vaļmistatakse kõvaks
kuivanud viljadest (Lagenaria jt.) ka mitmesuguseid anumaid.
Kultuurtaimedena kasvatatavateļ kõrvitsalistel on vars enamasti lühenenud ja sõlmevah,ede arv vähenenud. Taimed on muuįunud kserofüütse'
maks ning polügaamseks (Cucumis melo) või ühekojaliseks (CitrullusJ'
Fotoperioodiļine reaktsioon on nõrgenenud. Kõņvitsaļisi toļmeldavad ena'
masti mesilased, kärbsed, sipelgad, lehetäid jt. Sugukonda on viimasel
ajal korduvaļt ümber klassifitseeritud (Mansf'eld, l956; Jeffrey, l962).

EEsTlS ESINEVATE PEREKoNDADE MÄÄRAMISE TABEL
Köitraod harunenud
Köitraod pole harunenud

l.
_

2. Lehed

lõhi,sed

3

2'

Lehed terved

3. oied

2

perekond arbuus

4.

väiļcesed, koļlakasvalged.

l.

-

perekond kõrvits

CįtrulĮus Forsk.

_

Vili 7*8

Cucurbįta L.

mm läbimõõdus
BrųonĮa L.
perekond koeranaeris

-

Õied suured (vāhemal,t 2 cm ļäbimõõdus), erekollased või otanžid.

Vili suur

3. perekond kurk

l.

_

Cucumįs L.

Brgonial L.
perekond koeranaeris
L. Sp. Pl. 1012. -1753.

Mitmeaastased,'tugevasti jämenenud juurega, köitraagudega rohttai'
nred. Lehed 'viisnurksed või viiehõ1mal,ised (harvemini terved), südaja
alusega. Taimed ühe- või kahekojalised. ois viietine, viie toļ,mukaga, millest üks on vaba. Sigimik alumine' vili _ ümmargune kolmepesaline
mari, tavaliselt igas pesas 2 seemet.
Perekonda kuulub umbes l0 liiki, mis on levinud peamiselt Vahemeremaades, Lõuna-Eunoopas ja Ees-Aasias. Kultuuris esineb sageda,mini B.

ļ

Kreekakeelsest sõnast brgeĮn
kasvule.
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-

võrsuma; viide koeranaerį kįirele ning Įopsakale

alba L., selle kõ,rvaļ ka .B. dįoįca Jacq. (pun'asįe või valgete viljadega)Iseloomulil< on kiire kasv. Mõne liigi 1<olmeaastaseļ isendiļ võib juuiclekasv olla 7--8 crm ööipäevas.

*Al. įlarilik koeranaeris Brgonia aļbaļ L. Sp. Pl. 1012. |753;
Vassilcz. in Fl. URSS 24 : Ia2. -1957; 'ū/ied. et Web. Bįschr. phan. GewEsth-, Liv- u. Curļ. 58B. lB52; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 273. lBB2;
Maencķ. Õl. cp. [o.ĪIoc. eBp. 11' CCC_P 323. |954; Mynx. in o"n. ,ĄpueHun
5:47.l966; I(lcc;t., I-ĮneroeoĀC']'Bo' ed.3.446. l964. ._ 11epecryneul 6e.nuü.
(353. joon.)

4.

Naeritaoliste juu,rtega, roniva varrega ühekojaline taim. Ķį1gu5.
(pikkus) 2-4,2 m' Vars kaetud lü,hikeste į<aredate ka.rvadega. Lehed īai_
südajad, 5 või 7 terava hõlmaga. Köitraod lihtsad. Ernasõied pikkadel raagudel, kroon tupe pikkune. Isasõitel kroon tupest pikem. Viļi
õhukese

kestaga kerajas mürgine must mari.
Õitseb juunist se,ptembrini.
Eestis dekoratįivtai,m; paiguti metsistu'nud (AegviicĮu, Kunda, Haapsalu, Hiiu,maa, Saa,reūn,aa, Vorm,si, Vaiga, I(eila jne.)' Kohati esineb tul_
nukana elamute ünrbruses, põlluservadel, prahirpaikadeļ.
Üldlevik. Nõurkogude Liidus Euroopa_osa kes'krajoonides j a Volgamaal".
Taga-I(aukaasias. Vahemeremaades, Kesk- ja Põhja_Er-rroopas. Iāa suu*
nas ulatub areaal üļe Bal,l<ani ja Ees-Aasia Kesk_Aasiani. Enamasti kultuuris, on sealt metsistunud või esineb tuļnukana seļ<unclaarseiļ kasvukohtadel.
Majanduslik tähtsus. Aia-i1utaim; tumeroheļiste ļehtede tõttr-r küļlaltkį
dekoratiivne; sobib eriti madalamate variseinte (lehtla, palkon) moodustamiseļ<s. I{ülvatakse sügisel.
Mediįsiinis on droogi,na kasutaįud sügiseĮ korjatucl juuri, mis sisaldavad alka1oidi brįioniini. Ralivameditsiinis on tarvitaįud sisēhaiguste
puĮrul ja valuvaigistina. Taim on mürgine.
2.

perekond arbuus _ Cį'truĮĮus 2 Forsļ<.
Forsk. Fl. Aeg1,pt.-Arab. ļ67. 1775.

Uhe- või mitmeaastased, ühe_ või ļ<aliekojalised taimed. Varred lama_
vad või kahe-kolrneharu1iste köitraagude arbiį ronivad. oied enarnastį

ūhe-, lrarva mõlemasugulised. Seemned endospermita.

įlõnede süstemaatikute järgi on pe,r-ekonnas 5-7 Iiiki, P. Žukovsļti
järgi aga ainult 4 ļiiki: C. coĮocgnthis (L.) Schrad. (kolotsint) _ Aafri_
kas, Edela-Aasi'as ja Austraa1ias; kõrbeli,i,k; C. NuurJįanus (Sond.) Hook.

_

Ängoolas, Ęodeesias; Kalahari ,k'õrbe tü,üpi1i.ne 1iik; C. įanatus (Thunb.)
Mansf. -- ļaiaļdaselt ļevinud kultuurtairn; C. ecirrho.szs C'ogn.
Narnibi.

-

kõrbes.

Į
r

aĮba (lad. k.) .- valge.
Vä.hendusvorm sõnast cįtrus (Iad.

k'); Citrus
apelsin, sidrun jrnt. puuviljad; viide arbuusi kujuĮe.
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-

perekonna nimi, kulru kuutuvad

Al. Sõõgiarbuus - CįtruĮĮus įanatust (Thunb.) Mansf., Kulturpfl.
Eeih. 2 :421. 1959; Xyxoncr. Kynlr. pacr. ed. 3. 656. 1964; My,rrx. in Qr.
Aplteuut.t 5:50. l966. _ C.uuĮgaris Schrad.in Eckl.et ZeyherEnum. Plant'
l79. 1836.
Pl. Cap. |3. |794.
- Momordįca Įanata Thunb. Prodr.
- Cucurbįta cįtruĮįus L' Sp. Pl. l0l0. 1753.
Ap6ys croloņltü.
o. Painduva, ha,r,une,nud, n,oorelt tri,hedalt
ka,rvase viiekandi'lise ņ/arrega kultuurtaim. Köitraod 2- või 3_haruļised, karvased. Vars 2-5 m pikk.
Lehed karedakarvased, kolmnurkjasrmunajad, nende 8-22 cm pikkused
koļmel,õhesed hõ1mad omakorda jagunenud. Õied suured, ühesugulisecl,
kollased. Emasõied isasõitest suuremad. on teada ka m'õlemasuguliste
õitega sorte. Vilju üheļ taimel 4_6; nad ,on äraspidimunajad või ruljad,
|0-75 cm pikad, 2-25 kg rasked, vöödilise, vahel peaaegu valge, kollase
või musta koorega. Seemned la,pikud, munajad, 0,5-2 cm pikad. Viljaliha
r,oosa või ,plļ'nane' harvemini kol1ane või valge.
Õitseb avarmaaļ juunist augustini.
Liiki on Eestis möödunud sajandist alates kasvatatud harva kasvu*
hooneis ja lavades. E. I(rusteni andmeįl saadi näiteks Tallinnas, Murastes,
Vooreļ jm. sageli u,mbes 21rg ra,skusi vilju. Vajab va,ra,ļ<evadeļ eelkasvatamist. Kasvuperi,oodiĮ l'õigatakse harusid tagasi. Mõnikord esineb prahipai_
kadeļ tulnukana.
Üldlevik. Loodusļikult on C. l.anattts'e esinemine teada üksnes Kala_
hari kõrbes (Lõuna-Aafrikas)' oletatakse aga' et varem esines liiki ldaAafrikas, A,raabias, Ees-Aasias ja Indias. C. lanatus yar' įanatus on levinud kohati Lõuna-Ameeri,kas ja Sudaanis. C. įanat Js Var. citroides (Baiiey) Mansf., rohelisekooreļiste, su'hteļiselt väikeste kovade viljadega, umbrohustab ļaiaļdaselt (ka Nõukogude Liidus) söögiarbuusivälju, kuivades
piirkondades (näiteks l(arakumis) on ag'a hinnatud söödataim.
Majanduslik tähtsus. Arbuusi seemned külvatakse eelkasvatamiseks
soojadele nõļvadele või ļavadesse ja istutatakse sealt avamaale, kui mulla
tem'peratuur on vähemalt 29". Kahe-kolme lehega taim ei ole enam külma_
hell.

Arbuusi viljaĮiha sisaldab 5,5-l0,69/o sulrkruid (0,5-5,40į sahharoose,
|,|5-4,64% iruktoose ja l,08-2,760/o glükoosi). Viiju süüakse enamasti
toorelt, kuid neist keedetakse ,ka nn. ar'rbuusimett, mis sisaļdab 60-8070
suhkrut. Seemneist saadakse õ1i (25-35%), viljako,ort tarvitatakse sukaa_
di,ks või ļoomasöödaks.

Kuļtuurteisenditest on kõige sagedam C. Įanatus var. caff er (Schrad.)
Mansf. (C, caffer Sch,rad., C. eduĮį's Spaoh) _ suurte suhkrurikaste viį_
jadega söögiar,buus. Kultuurarbuus o,n a,retatud mitme arbuusiĮiigi hüb_
ridiseerimise teel.

|

ļanatus (lad. k.)

_

r.illane; vįide arbuusi karvasuseļe.
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3. perekond kurk
L. Sp. Pl.

_

Cucumįs I L.

1012. 1753.

Perekonda kuuluvad enamasti ühea,astased ļ ihtsate köitraagudega' roo_
mavad, ühesuguliste (harva mõlemasuguliste) õitega taimed. Mitmeaas_
tased liigid on C. angoĮensis, C. Dįnterį' C. asper jt., ka mõlemasuguliste
õitega 1iik c. kaįaharįensįs.
Cucumįs L. perekonda kuuļub ligi 40 iiiki, mis on levinud enamasti
Aafrikas, Araabias ja Indias. Vastavaļt N. Vavilovi, kõrvitsaliste monograafi R. Mansfeļdi (l959) ja P. Zukovski (l964) käsitusele on sellesse
perekonda arvatud ka varem sageli iseseisvana käsitatud perekond Melo
Adans. (melon).

1. Sigimik kaetud harvade ogakestega. Lehtede

hõļ,rnad enam-vähem

kolmnu,rksed, teravatipuļised. Vili piklik
l' įIarilik kurk - Cucumįs satįous L.
Sigimik tihedalt pehmeka,rvane. Lehtede hõļmad ümardunud. ViĮi
keraj as

2. Harilik

melon

-

Cucumįs melo L

Cucumis satįuus, L. S.p. Pļ' 1012. 1753; Kļinge'
Harilik kurk
273.
l8B2; Maescx: @Jļ. cp. IioJļ. eBlp' ų. CC'CP 324.
Fl. Est-, Liv- u. Curl.
1954; Xyķoncx. Kynlr. pacT. ed. 3. 654. 1964.
- orypeu o6ltruonerrnltft,

A 1.

o. nocesĮļoĪl.

o. Harjaskarvase viiekandilise varrega (,pikkus 60-150 cm) kultuurtaim. Pä,rast 4-7 leh,e moodustumist kujunevad esi,mese järgu küĮgha'rud,
hiljem teise ja kol,manda järgu lkülgha'rud. Köitraod 1ihtsad. Isasõi'ed enamasti kurri vįiekaupa koos, emasõied üksikult. Isasõite koguarv ületab tunduvalt emasõite 'a,rvu. Õied kollased, läbimõõdus 2-3 cm.IsasõiteĮ on viis
kokkukasvanud tolmukat. Emasõįtes on kolmest viljal,ehest ko'kkukasvanud
alumine sigimik. Vi1i p,ikrlik, roheli,ne, vöödiļine, koļļan.e või valge, 5*
70 cm piĮ<k. Vi1ja,litha vaļ'kjasrorlreline. Val'minud seemned pruunifkad.
Õitseb juunis-juulis.
Eestis laiaļdaselt levinud kuļtrrurtaim, mida kasvatatakse nii avamaai
kui ka įavades ja kasvurhoonetes. Sorbiv Jur'ba'muļļaga uudismaal' Eriti ula_
tusļikult viljeldakse Audru-Häädemeeste rannikul, Peipsi rannikul jm.
Areneb soodsalt huumusrikastel, neutraalse reaktsiooniga muldadel. Temperatuuril 25-30' idaneb kiiresti. varased sordid annavad vilja 50-60
päeva möödurmiseļ küļvamisest.
Üldlevįk. Kurgi eļementaarareaal ei ole kindļaks tehtud. Kõige primi'
tiivsema,d ,vor,mid esine,va,d Põhja-Indias (Hinnaa'lajas). Kultuu,ris on kurk
kõigis maailmajagudes. Kultuuride üldpindalalt on esikohal Nõukogude
Liit. Kasvuhoones areneb kurk ka kaugel polaarj'oone taga. Himaalaja
päritoluga kurgi kõrval tuntakse pika roheĮise viljaga mesofiiļset Vana_
t Cucumį.s
päritoĮuga nimi.
- selgitamata
2 satįuus (lad.
k.) _ ka'svaįatav, küļvatav.
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Iliina päritoĮuga

aļa,mliįļ<i, mida kasvaįatakse Euroopas rohkem kasvu-

lrooneis. Cucumįs satįaus'e eri tüübid pärinevad ka India-Jaap.ani mussoonse ja Ees-Aasi,a kuiva kliimaga paikkondadest.
Perekonnas on l<aasaegsete geneeiiļiste rneetoditega tehtud tulemusrikast selektsioonitööd.
Majanduslik tähtsus. Viljad sisaldavad 2,l7o suhkrut, 0,750/o ļämmastikuühendeid, üļdse 50/o mitmesuguseicl kuivaineid, piisavali viiamiine ja
kasulikl<e mineraa1ühendeid. Saak on sagel'i 300 ts/ha'
Hinnatud sordid Eestis on 'Tahkuranna', 'Muromi 36', 'Kastekindel
40', 'Aitai varajane l66' jt. Kurgi1 on tälreļdatud p,ositiivset mõju podagra
ja mõnede neerulraiguste ,ravis.

įIarilįk melon - Cucumįs meĮo,L.Sp.Pl. 10l1.. |753; Klinge,
Fl. ^L
Est-, Liv- u. Curl. 273. l8B2; Maescķ. o.n. ,cp. IĪoJI. eBp. Ī{. CCCP 324'
1954; Ķyxoncx. Ķy.llr. pacT. ed. 3' 649. 1964. -- Melo satį,alls S.ager. ex
Roem. Fam. 2:72. 1846'
- ĮuHn [oceBHafl' Ā. o6ltķrroseHHafl.

o.

Lihtsate köitraagudega, karedaka'rvaste, radiaaļselt laotuvate varkultuurtaim.
Õied helekollased, 2-4,5 cm läbimõõdus. Lehed 5 või
tega
7 ümardunud hõ1maga, s,üdaja alusega. Vili kerajas või pisut rpiklik, kollane või r,oheline, hästi lõhnav. Vil,jalifrra oranž.
Õitseb j uuni.s-juul is'
Eestis su,hteliseļt haru1dane kuļtuu,rtaim, mis vajab eelkasvatamist
kasvulr,oones või soojas 1avas. Mais-juunis istutatakse ļavasse. S,ort
Moskva kantaluup' võib anda kuni l0 kg raskusi vilju. Paunkįila B-klassilises ļ<oolis on saadud viie aasta kesįel läbistikku 15 vilja 5 m2 suuruselt pinnalt (keskmine ras,kus umbes I kg).
Ültllevik. Meloni kodumaa on troopilises Aafrikas või troopilises
Aasias, ,kultuurn-reļoni kujune,mine toimus aga Ees-Aasias. Liigil on väga
rohkesti alamli'ike ja teisendeid, mis erinevad nii tekkekoha kui ka kaasaegs,e areaaļi poolest. Kuļtuuris ikasvatatavate melonisortide kõrval leidub ka teisendeid, mis põlde umbrohust,avad (var. agrestis Naud. jt.).
Majanduslik tähtsus. Melon o1i minevikus Kesļ<- ja Ees-Aasias ipea_
misi toiduobjekte. Teda viljeldi juba Vana-Egiiptuses. Venemaale jõudis
liik l6' sajandil ü1e Väike- ja l(esk-Aasia ning ulatuslikud 'kasvatamisalad kujunesid Põhja-Kau,kaasias, Volga alamjooksul, Doni ümbruses jm.
Viljad sisa1davad suhkruid (l3% ija rohkem). Süüakse peamiselt toorelt,
kuid ka kuivatatuļt, harvemini keedisena. Kaua säiiivaid sorte saab värskeļt tarvitada talv läbi'

ļ

mņļo (kr. k.)

-

õun
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4.

perekond kõrvits
- Cucurbįtal L
L. Sp. Pl.10l0. ļ753.

Uhe- või rnitmeaa,sįased ronivacį või roomavad r,ohttaimed; ļ,ehed suured, enamasti sõrmjalt viiehõļmalised. Õis ,enamasti keĮ1ukjas; isasõied
viie toļmukaga, mi11est 2 paa.ri on kokku kasvanud; emasõites leidub
3 ļühikest stanrinoodi (.kõlutolmukat).
Perekonda kuulub umbes 25 liiki, milļest ļaialdasem,aĮt on kultuuris
7 1iiki. on kindlaks tehtud, et liike C. ficifoĮia Boucihė 1a C. moschata
Duch. kasvatati Peruus juba 3000 aastat e. m. a. Samast ajast pärinevad
Mehrhikost įeitud hariĮiku kõrvitsa (C. pepo L.) seemned ja varr,etükid. Viie
pearmise (nende hulgas m,eil 'kasvaįatavad C. pepo L' ja C. nlaxįnta Duch.)
C. ļundeĮ'lähteliigiks ,peetaks,e Guatemaaļas ļooduslikuļt esinevat ļiiki
ļįana Bailey, mis hübridiseerumiseļ on korduvaļt olnud põhikomponendiks.
Eesįis harva kasvatatav hiigelkõrvits (C. naxīma Duch.) erineb ,meil
viljeldavast põhiliigist (C. pepo L.) oma rulja varre, pehtne ļ<arvastuse
ja suur'e ümmarguse vilja poolest.

Harilik kõrvits
Cucurbįta pepo'L.Sp.Pl. 10l0. 1753; Kļinge"
Fl. Est-, Liv- u. Cu'rļ. 273. lBB2; Xyķorcx. Ķyllr. paCT. ed. 3. 664. 1964;
Mynx. in Q'r.r. Apiuenuu 5 : 54. 1966; Maescx. <D;t. op. IIoJI. eBp. Ī{. CCCP
324. 1954'
- Pepo citruĮĮus Sager. ex Roem., Fam. 2:75. 1846. - Cucurbįta tuberculosa Schrad. įn Eokl. et Zeyher Enum. Pļant. 182. l836; T'hunbProdr. Pl. Cap. l6. l794. -- THķea o6ntt<H,oseHrtal, xa6a.tox. (354. joon.)
o. Vars roniv või ,r,oomav, sügav,ava,oline, järsukandiline, torkavate
lühikarvadega, kuni 5 (l0) m pikk. Vilijaraag kandilirie. Lehed viiehõļrma*
lised, suured, südajad, peenehambalise servaga. oied ühesugulised, rebu-

Al.

kolļased,

7-l0 cm 1äbimõõdus. Tolmukapead
Vili äraspidimuna,j,as, tugevasti

,ko'onusjad. Köitraod mitmevarįeeruv.a vormi, Suuruse
(l5_35 cm įäbimõõdus) ja värvusega. Kabatšoki nime a1ļ tuntud vormide
rühmas on vilį enamasti ümrmargusem, teisendil patisson (convar. patissonįna Greb., var. patisson Duclr.) aga lapergusem.
Oitseb juunist septembrini.
I(öögiviljana a,edades laialdaselt, kuid väikeseļ pinda1al,kasyaiatav
kultuur. S'ortidest on levinumad 'Mandli 35', 'Mozolejevi 49', ',Paljaseem*
neline l4', 'Grib'ovi 13' jt. Uksikjuhtudel ļeidub 1iikį ka lühiajaliselt kas-

harulised.

vava prahipaigataimena.
Üldlevik. Hari1ik kõrvits 'pärineb Melrhikost ja USA Įõ,unaosariikide
territooriumiļt. Loodusļikku esinemist kaas,ajal enanr ei tunta, kuid lä,hteliigiks peetakse 1iiki C' texana A. Gray, milļest korduval hübridiseerimiseĮ
on kujunenud praegune kuļtuurļiik. Vilįeldakse 1aiaļdaselt paljudes maades; Nõul<ogude Liidus kuitiveeritakse paljude sortidena, enamasti lõunapoolsemates rajoonides.

I
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cucurbįta

_

ladinakeelseist sõnadesl cucumįs

pepo (lad. k.)

-

kõrvitsa viļi, kõrvits.

-

kurk, orlįs

-

kera.

.354. joon.

Harilik kõrvits (Cucurbita

pepo),"

Noor õitsev taim

(orig.)

Majanduslik tähtsus. Kõrvitsat kasutatakse'marinee,ritult (salatina),
keedetuna ja praetuna. Sisaldab küllaldaselt suhļ<ruid. Mõnedes sortides
on ka küļļa1daselt karotiini, mis tõstab kõrvitsa väärtust eriti söödatai'
mena. Väljaspool Eestit tarvitatakse mõneļ pool toiduks ka praetud
kõrvitsasoemneid.

27. SELTS KEį.LUKALAADSED - CAMPANULALES
(SYNANTHERALES)\

*i.į!..t

oied enamasti korra'pärased, viietised, õie osad nelja ringina. E'makas
on moodu,stunud 3 rvõi 2 (harva 5) viļj,alehest. T,olmukad vaheļduvad
liitunud kroonle,lrtedega, toļmuļ<otid sageli tupena 1iitunud, avanevad
sissepoole. Sigimik tavaliselt alumine, enamasti kolme_, viie- või ühepesa_
line. Seltsi kuuluvad peamiselt rohttaimed; vähesed madalamad puud ja
põõsad on levinud ainult troopilistel aladel.
A. Grossheimi mõttes seļtsi loetakse 6 sugukonda. Sugukonda de Carn'
panuĮaceae (koos perekonna LobeĮja'ga, mid,a käesoļevas köites on käsit_
letud iseseisva Lobeįįacea.e suguĮ<onnana) ja Compositae (Asteraceae'1
esindajad kuuluvarļ Eesti floora koosseisu. Ulejäänud nelja sugukonna
(Goodeniaceae, Brunonįaceae, StgĮidiaceae, CaĮgceraceae) esindajad on
levinud peamiseļt lõunapoolkeral.
Mõned autorid käsitavad sugukonda Compositae (Asteraceae) omaette seltsina Asteraįes.

l.

sugukond kellukalised

-

Campanulaceae

A. L.

Juss.

Uheaastased, monokarpsed või mitmeaastased rohttaimed, poolpõõsad',
harvemini põõsad (välismaised liigid), sageli piimmahlaga. Lehed jagunemata või hõlmised, vahelduvad, harvemini vastakud või kodarįkunaAbile,hed puuduvad. Õied tiprmised või ülemiste ļehtede kaenlas kas üksi_
kuļt või keraja, kobarja, pöörisja või nutitaoļise õisikuna, raolised või
istuvad, mõlemasugulised, aktinomorfsed. Õiekate kaheli, tupe ja kr'oo'
niga. Tupe putk sigimikuga kokku kasvanud, enamasti 5, vaheĮ kuni,
l0 tipmega. Tu'pe tipmed pungaseisundis katusekivide taoļiseļt või pool_
metena, kr,ooni hõlmadega vahelduva1t. Kr,oon liitlehine, enamasti 5_,
harvemini 3-l0_hõlmaline, jagunenud pooleni, harva aluseni, kellukjas,.
lehterjas, putkjas, vahel peaaegu ratasjas. Mõnikord ,on õitsemisajal.
ļ(rooni tipmed alusel vabad, kuid tipust ühendatud (Phgteuma). Tolmu_
kaid krooni hõļurrade või tipmetega võrdsel arvul, vahelduvad nendega,.
kinnituvad krooni alusel, vahel näärmekettal. Tolmukaniidid sageli alt
laienenud. Toļmukotid harilikult vabad, harvemini tupeks ühinenud, v.ahel
ka ainuļt aluseļ kokku kasva,nud, kaürepesalised, avanevad pikilõhede moo-
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dustumise teel. Sigimik alumine või keskmine, harva ,ülemine, 2-_],0pesaline' sagedamini aga 3_pesaļine. Seemneaļgmeid enamasti arvukalt,
anatr'oopsed. Emakakaeļ hariļikult pikk ja peenike, sageļi karvadega ja
kolmehõl'rnalise suudmega. Vili
,avanev kupār, enamasti säiļi- mitmetikiieja
vate tupe tipmetega. Seemned väikesed,
või nahkja kestaga, sirge
iduga, rohke endospe,r,miga.
Sugu,kond hõļmab umbes 40 per,ekonda ligikaudu 600 liigiga. Kelļukalised on suuremalt j'aolt mäestikutaimed ja ļāvinud peamiselt
įonjapoot_
kera parasvöötmes, troopikas kasvab ainuļt 2 perekonda. Lounāpoįūerat
puuduvad täiesti Campanula perekonna esindajad. Liikide arvu pooļest
on kelļukalisi kõige rohkem Vahemeremaades. Liigirikkanrad perekonnad
on CampanuĮa, Phgteuma ja VlahĮenbergia.
NSV Liidu floorasse kuulub 20 perekonda 224 liigiga. Eesti NSV-s
csineb looduslikuļt 3 perekonda l0 liigiga.
Paljusid,kelļukaliste sugukonna esindajaid kasvatatakse dekoratiivtaimeclena. Mõned CampanuĮa liigid sisaļdavad C-vitamiini (askorbiin_
hapet); mõnede liikide juur,ed ja lehed on söödavad; üksikuid 1iike on
kasuįatud meditsiįnis. Peaaegu kõik kelļuļ<alised sisaļdavad vähesel mää_
ral kautšukit.
Kellukaļised on ühelt poolt suguluses kõrvitsalistega (Cucurbitaceae)"
teiselt poolt korvõielistega (Compositae, Asteraceae1l Sainasust esimes_
tega leiame tüüpiliseit epigüiinsetes ja viietistes õites ning tsüstoliitide
esinenrises. Sa,rnasus teistega ilmneb järgrmistes tunnustįs: isotoomia,
proterandria, ļü1iļised piimasooned,
'pea1'aā õisikud, inuļiini esinemine,
toļmukate kokkukasvamine, tupe tipmete poolmetena asetus õiepungas.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.

oied suured, raolised, sinised. Krooni tipmed koļmnurksed
l. perekond kellukas _ CampanuĮa L.
oied vāikesed, ra,otud. Kr,ooni tipmed lineaaļsed .
2
2- Õied valged, kollakasvalged või rohekad, ,peajas (tähkjas) õisikus.
Krooni ti,pmed kokku kasvanud
phgteuma L.
2. perekond rapuntsel
oied sinised, tiihedates keraj.ates tipmistes õisikutes
3. perekond sininukk _ Įasįone L.

l.

alamsugukond Canlpanuįoįdeae Schoenl' in Engl. et ,Prantl, Pfļana (5) :48. 1889. _ Peamiselt ühe_ või mitmeāstased rohttaimetl.
Tupp ja kroon enamasti 5-tipmelised, tormukaid tavaliselt 5. Kroon sageli_
kellukjas või lehterjas, vahel 'putkjas, ratasjas, enamasti kuni l/a-ni, ū'ar_
vemini peaaegu aluseni lõhestunud. Vaheļ krooni hõlmad aļusel vabad,
tipul aga liitunud. Tolmukad kinnituvad kr,ooni alusele, harvemini meekettale; tolmukotid vabad, ļharva liitunud või alus,eļ kokku kasvanud.
Emakakaeļ enamasti ļ<olme_, harveminį viie_, kahe_ või paljuhõlmaline.
zenfam.
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Sigimik tavaliselt .kalre-, koĮme- või viiepesaline. I(upar avaneb enamasti
aģukeste tnoodustumise teel kupra alusel või tipuosas, vahel poolmetena'
triibus campanuleae Reichenb. consp. 194. 1928, s. str.; A. Fedor.
lehtorjas, lralva peaaegu
in FĮ' URSS 24: Į33' l,g57. - Kroon keĮlukjas, Ilų-1lz-ni
5 tipnreks' Lise_
lõhestunud
ratasj,as, viietine SaļĪu,ti nagu tu,pp,
vabad või liiTolmukad
puuduvad.
med īupe tipmete vaheļ esįnevad või
Sigimik
1aienenud.
tunud, piklūe toimukottidega. To1mukaniicįid a1useļ
kolme-, harvemini viierpesaline. Emakakael pikk, kolme, harventini viie
suudmega. Kupar avaneb augukeste m,oodustumise teel enarnasti tipul
või aluįl, harįemini keskeļ. Uhe- või mitmeaastased rohttaimed va'helduvate, 1rarvenrini osaļt männaSena as'etsevate 1ehtedega; juurmised 1ehed
sageli lrodarikuna

l.

l.

L.
perokond kellukas
- Campanulat
ļ753.
L. Sp. Pl. 163.

Utlre_, kahe- või mitmeaastased rohttaimed, harvemīni poolpõõsad (väljaspoo1 Eestįt esinevad 1iigid). Lehed jagunemata, vaheiduvad. Abilelred
ņuuduvad. Õied tipmistes õisikutes või ülemiste 1ehtede kaenlas lrobarjalt,
įoorisiatt või peajalt. Tupp s'igimikuga ļ<okku kasv'anud, r,iie trcoįnrnrtrl<se
įuni iineaalse tipmega. Kroon ke{lukjas, 1ehterjas või peaaegu putkjas,
.sinine või vioļetne, ,harva vaĮge, jagunenud võrdļemīsi madalait viieks
k,olmnurkseks kuni süstjaks tipmeks (,hõlmaks). Toļmukaicl 5, vabade, kuid
rnõnikord tihedalt üksteise vastu Surutud toļmukottidega; tolrmukaniidid
aļuseļ laįenenud. Emakakael 3 või 5 sttltdmega, mis 'on kaarjalt või spi_
raaļs,elt keerciunud. Nektaarium (meeketas) puuduilr. Sigimik 3-5-pesaline, arvukate seemnealgmetega. Vili _ 3-5-pesaline ümmargune kupar,
avaneb augukeste või lõhede moodustumise teel ti,pul või alusel. Seemned
rohkearvuļised, el1i,ptilised, mõnikord ki1eja Servaga.
CampanuĮa perekonda kuulub üļe 300 liigi, mis on levinud peaaegu
eranditult põhjapoo1kera parasvöötmes. A.inuļt vähesed Įiigid ulatuvad arktiļisteļe alād,eLe. Enamik liike on levinud Eur'oopa ja Ees_Aasia mägedes,
.osaļt ka Põhja-Ameerikas. NSV Liidu fļoorasse kuuļub l50 ļiiki. Eesti
}JSV-s kasvab ļooduslikult B liiki.
Keļļukad ,on levinud mitmesugustel kasvukoįrtadeļ (metsas, niidul, nõ1vadel),.eriti arvukaļt ja liigirikkalt aga mägede subalpiinses ja alpiinses
vööndis.
Laiade, kellukjate ja küllaltki suurte õite tõttu rofl peaaeģu kõik kellu'
kaliigid putuktolmlejad. oied on enamaSti proterandriļised. Juba enne
õie avanemist satub tolm emakasuudmele, kus kogujakarvad ta kinni
peavad. Oie avanemisel kasvab tolmuga kaetud errnakakael palju pikemaks ja on külastavatele putukateļe hästi nähtav. Pärast õite puhkemist
tolmukad närtsivad. Risttoļmlemise ärajäämisel kõverdu'vad emakasuud_
med mõnikord nii kaugele tagasi, et nad veel säiļinud toļmu ülejäägiga

CampanuĮa (lad.
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k.)

-

kellukake, vähendusvorm sõnast cįmpana

*

keiļukas.

kokku puutuvad
Rippuvate õite puhul võib ise.
- toimub isetolmlemine.
tolmlemine toimuda teisiti
õietoļm 1angeb tagasikäändunud emakasuud_

-

meįele.

Erinevused ļehtede kujus on keļlukateļ põhjustatud valgusest, õite vār_
tuses aga õlruniiskusest.
Miįmete keļlukate lehed ja 1ihakad juured on söödavad, meeldiva
maitse tõttu kasutatakse neid salatina. Mõnes kolras Taga-Kaukaasias sāiįitatakse kellukate juuri ületalve liivas nagu porgandeid. Kellukad leiar'ad kasutamist ka rahvamedits,iinis
C. tracheļįum kaelahaiguste, C.
ata
maohaiguste
vastu.
ģĮomer
Suurte dekoratiivsete siniste, violetsete, harvemini valgete õite tõttu
Į<ultiveeritakse pa11'usid CampanuĮa |iike a,edades iļutaimedena. Peale
Į<odunraiste ļiikide kasvatatatkse ka mitmeid sissetoodud liike ja vorüne.
Perekonna tüüpliik on CampanuĮa Įatifolia L.

LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL
t. Õied

raoļised

2

Õied raotud
5
2. Keskmised varrelghed 2-ll cm laiad' südajad, elliptilissüdajad või
elliptilised, karvased
B
Keskmised varrelehed kitsamad, umbes 0,l-l,5 cm laiad, lineaaļsed
või süstjaslineaals'ed, paljad või peaaegu paljad
6
3. oied l,2-2,5 cm pikad; tupe tipmed tagasi käändunud
3. Kurekellukas
CampanuĮa rapuncuĮoides L.

-

Õied (2) 3-_6 cm pi,kad; tupe tipmed püstised või laiuvad,

mitte

tagasi käändunud
4
4. Varred terava,kandilised, hajusalt kar,vased. Alu,mised varrelehed peaaegu koĮmnurkjad. Tupp ka,rvane
2. Nõgeselehine kellukas Campanuį.a tracheĮįum L.

-

Varred ruljad, paljad või peenokarvasecl. A1ümised lehed munajad.
Tupp paljas

l.

Laialehįne kellukas

_

CatnpanuĮa ĮatĮfoĮia L.

5. Varred ja

lehed hõredalt karvased. Alumised varreĪehed südaja või
,ümardunud alusega. Õied lillakad, tupe tipmed teravad
:
Ą. Kerakellukas
CampanuĮa gĮomerata L.

-

Varred ja lehed tihedalt karedakarvased. Aļumised varrelehed piklik,
süstjad või süstjad, ü1emised ļineaalsüstjad, va,rreümbrised. oied
helesinised, tupe tipmed tömbid
5' Kare kellukas

6.

-

CantpanuĮa ceraįcarįa

Ļ

Juurrnised lehed ümmargused, südaja alusega, pikarootsulised, õit_

{2 Eestļ NSv
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Semisajal sageļi kuivanud. Kupar avaneb augukeste mooc{ustumise
teeļ aluse lähedal. Õied sinised
6. Ümaralehine kelļukas CampanuĮa rotundi|oĮia L-

7.

Juurmised lehed äraspidimunajad või äraspidisüstjad, kiilja alusega7
Kupar avaneb augui<este m'oodustumise teel tipu lähedal
Õied sinised, madalalt S-hõlmalised (krooni hõļmad ļaiusest ainult
vähe pikemad), suured, 3-5 cm laiad, vä,hesearvulised
7' Suureõieline kellukas (ku,rekatel) _ Cantpanula persicifoįīa L..

Õied 1il1akad, süg'ava1t 5_hõ1ma1ised (krooni hõ]mad laiusest palju
pikemad), väįksemad kui eeļmisel liigil. Vars ristļõikes kandiline
B. Harilik kellukas (kä'okübar) Campanula patuĮa L-

l. seļ<tsioon CampanuĮa. - Medįum DC. irr Lam. et DC. Fi. Fr. ed. 33:706. 1805, s. l.; A. Fedor. in Fl. URSS 24: 16l. 1957. _ Ķupar ava_
neb aļusel augukeste või ,avade m,oodustumise teeļ. Tupe tipmete vaheį
lisemecļ või väikesed, kuid märgatavad kurrud (redutseerunud lis'emed)"
harva tupp lisemeteta. Teised tunnused on mitmesugused.

l. aļamsektsioan CampanuĮa. - Eucodon (A. DC') A. Fedor. in FlS'ect. Eucodon A. DC. Monogr. 251. 1830, s. str.
URSS 24: l9l. 1957.
puuduvad
lisemed. Õied roihkeõieļises kobarjas õisiTupe tipnrete vaheļ
kus, kaunis lühįkeste õieraagudega. Kupar longus, avaneb aļusel kolme'
ava moodusįumise teel. Vars kõrge, 1ihtne. Juurmised įeļred harilitkult
rootsuļised, südaja alusega. Mitmeaastased rohttaimed, enam_vähem

jämedate jr"rurrtega.

1. Laialehine kellukas - CampanuĮa ĮatifoĮial L. Sp. Pl. 165. 1753;
A. DC. in DC. Pr,odr. 7 (2) : 469. 1844; Led. Fl. Ross. 2 :882. 1844-1846;

Wied. et Web. Beschlr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cu,rĮ. l29. lB52; SchmaļhCp. u IOxu. Poc,c.2:178.1897; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l) :344l9l3-l9lB; A. Fedor. in Fļ. URSS 24 |9l. 1957; Pēt. in Latv. Ī1.4:324KonoķonlqĮiK ttlt{por
1959; Muravj. in (D.l. Jlegugr,p. o6.rr. 4 : l99. 1965.
joon.)
ķongcrgltli. (355'
4' Risoorrn jä,me, kiuli'ne, pii,mmahlaga. Vars li:rni 1m (harva roh'
kem) kõrg'e, püstin,e, ,pikivöödiline, ruljas, p,aljas, harva ,ka.rvane. Lehed
mõlemalt pinnalt hõredalt ja pehmelt lühikarvased, ebakorrapäraselt kahelisaagjad, teravad; juurmised lehed 6-12 cm pikad ia 3-7 cm laiad
(suurim ļaius on lehe alusest kõrgemal), munajaspiklikud, südaja alu_
sega, pikar,ootsulised, selgemalt kaheiisaagjad; alumised varrelehed įühirootsuļised, teritunud, südaja või ümardunud alusega; üļemised lehedl
lühirootsuļised või istuvad, kitsasmunajad või süstjad. Õied suur'ed, üksikuļ,t või ka'he-kolmekaupa ülemiste lohtede kaenlas, moodustavad lįhtsa
hõreda kobara. Õieraag umbes tupe pikkune, allpool keskkohta ka,he kantD"rr.

|
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ļatįĪoĮįa (lad. k')

*

ļaialehine.

r

a

355. Joon. Laialehlne keļlukas (CampanuĮa ĮatĮ|aĮia):

Ö

{?.

_

vlll.

a

_

įalme ülemlne osa (orig.),

delehekesega. Tupp mustjas, pa'ljas; tupe tipmed süstjad, teravad, paljad,

püs1ised, viljumisajaks enam-vähem tähtjaĮt harkis, poo1est õiekroonist
lühemad. oįekroon sinine, helesinine või helelillakas, mõni'kord peaaegu
rralge, 3'5-5'5 cm pikk, lehterjas, peaaegu pooleni ļõhestunud piklik-kolm_
nurkseįeks hõlmadeks, seespool pikkade, pehmete karvadega. Tolmukad
karvased, aluseļ laienenud. Emakas kroonist lühem, koļ'me suudmega.
Kupar longus, avaneb aļuse lähedal 3 augu moodustumise teel.
Õitseb juunist augustini.
Kasvab leht- ja segametsades, varjukais kaldavõsasti,kes, ürgorgude
ja jõgede kallastel, parkides; esineb sageli pankranni,ku jalamil, kus pai_
guti moodustab puhaskogumikke. Eeļistab varjukaid,,huumusrikkaid kasvukohti. Paiguti.
t]ldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja_, kesk_ ja lõunavööndis, Kauhaasias, Lääne-Siberis. Lääne-Euroopas (puudub Põhja-Skandinaavias,
llispaa nias ja Türgi Euroopa_osas), Väi,ke-Aasias, Lääne-Himaalajas.
Majanduslik tähtsus. Kultįveerita,kse,aedades ilutaimena.

Vaatamata laiaļe levilale varieerub liik vähe.
Nõgeselehine kellukas _ Campanul.a tracheĮiunl| L. Sp. Pl. 166.
t753; A. DC. in DC. Prodr. 7 (2):469. lB44; Led. Fl. Ross. 2:882. 18441846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 130. lB52;
Schmalh' ol. Cp. z Įoxn. Ptlcc. 2:|77. |B97; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
0 (l):3a3. l9l3-l9lB; A. Fedor. in Fl. URSS 24: l93. l957; Pēt. in
Latv. fl.4:323. 1959; Muravj. in O"rr. Jleunurp. o6n.4:200. 1965.
- KonoKoįĪbį{I,IK Kp a ĪĪĮiBoJII]cr gu il. (356. joon. )
4. Risoom jäme' kiuline. Vars 30-l00 cm kõrge, lilrtne, püstine, kandiline, ,karvane, sageli punakas. Lehed ,karvased, eriti alumise pinna roodude kohaļt, jämedalt kahelisaagjad, teritunud; alumised lehed südajasmunajad või südajaskolmnunksed (lehe suurim laius on alirsel), rootsulised (juurmįstel lehtedeļ on leheroots laiusest umbes kaks korda pikem),
6-l l cm pikad ja 5-l0 cm laiad; ülemised leļred munajassüstjad, ümar_
dunud või aĮreneva alusega, istuvad. Õied lühiraolised, l-3-kaupa ülemiste ļehtede kaenlas, moodustades ļihtsa, hõreda kobara. oieraag kahe
ļ<andeļehekeSega. Kõrglehed enam-vähem ü1emiste varreļehtede sarnased. Tupp mustjas, karedakarvane; tupe tipmed sirged, teritunud, munajassüstjad, karvased, l-l,5 cm pikad. Õiekroon 2,5-4 cm pikk, sinaį<aslilla, mõnįkord peaaegu valge, seestpoolt karvane, kuni'/3-ni jagu_
nenud tagasihoiduvateks hõlmadeks. Emakakael karvane, peaaegu krooni
pikkune. Tolmukate niidid aļusel laienenud, valgeripsmelised. Kupar longus, avaneb aluse lähedal kolme augukese moodustumise teel. Seemned
munajad, lamedad, 1,5-2 mm pikad.
Õįtseb juulis, augusiis.
Kasvab põõsastikes, puisniitudel, varjukates lehĻ ja segametsades,

2.

:

|
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įrachelįųm (kr. k.)

_

kaelahaiguste

įastu kasutatav, sõnast įracheļos

-

kael

356. ļoon. Nõgeselehlne kellukas (CampanuĮa tracheĮĮum}.

orlg

raielarrkidel, parkides, pankranniku jalarrril. Sageli esineb koos eeļmise
liigiga. Paiguti.
Sarnaneb ļaialehise'kellukaga. Peamisįeks eristamistunnusteks on lran_
diline vars, tihedam karvastus' peaa,egu koļmnurksed lehed.

Üldlevik. NSV Liidus

Eulroo,pa-osa põ,hja_, kesį<_

ja

Įõunavööndis,

Lääne-Siberis. Peaaegu kogu Lääne-Euroopas, Põhja-Aafrikas, Süürias.
Kurekellukas _ Campanula rapun'cuĮoidesļ L. Sp. Pl. l65. 1753;
A. DC. in DC. Prodr. 7 :469. 1844, p. p.; Led. Fl. Ross. 2 :883. 18441846, p. p.; Wied. et V/eb. Besc,hr. phan. Gew. Esth-, Lirr- u. Curl. 130.
l852; Schmaļh. cDl. Cp.u ioxrr. Pocc' 2:l77. lB97; Į:Iegi, Iļlustr. Fl.
Mitt.-Eur.6 (i) :342. l9l3-l9l8; A. Fedor. in Fl. URSS 24:tg}. 195?;
pēt. in Latv. Ī1. 4:322. l959; Muravj. in (>n. Jlenntrrp. o6.n. 4:20l.
l965. Ko.noķo,rlųuti panyļIųeJI,eBttÄgltž. (357. joon.)
1ķ. Risoom harunenud, ,mõnill<ord maa_aluste võsunditega. Taira 3080 (l00) cm ļ(õrge, püstine; vars ,ümnrargune või tömbikandiļine, paljas
r,õi ļühiļ<arvane' enamasti li,htne. Lehed eballorra'päraselt saagjad, 1ühikar_
vasecl, harvemini täiesti paljad; juurmised lerhed südajasmunajad või pik_
Iil<-südajasmunajad, õitse'misajaļ<s enamasti jLrba l<uivanud; alumise.d varrelehed juurmistega samakLrjulised, 3-5 cin laiad ja 4-ll cm pikad;
ü1emised ļįihirootsulised või istuvad, rrrunajaspikļikud kuni süstjad, terava
{ipuga. Õisik pikk, ül-rekülgne, kobarjas. Õied 1ühiraoļised, longus. Tupp
karvane, tupe ti,pnred kroonist umbes 4 ļ<orda ļühemad, pi,kliklineaa1sed,
tagasi pöör'dunud. Kroon sinaļ<asvioletne, 2-3 cm pikk, vähenr kui poole
pikl<useni 1õhestunud viieks munajaks ripsmelise äärega hõlmaks. Emaka1<ael uļatub vahei ļ<roonist välja. I(upar piklikmunajas kuni peaaegu
kerajas, avane'b a1use ļä,heda1 3 auguliese moļodustumise tee1. Seemned
1,5 mm pitkad.
Õitseb juulis, augustis.
Eestis põ1dudel, põõsastiĮ<es, lerlrt- ja segametsades, metsaservadel,
teede ääles. elamute lälreduses. Sage. Pinnase suhtes vähenõudlik. Kannatab iugevasti keļluį<ate põisrooste (CoĮeosporiunr catnpanulae Liv.) ali.
Üldlevik. NSV Liidus Eur'oopa-osa põlr,ja-, kesk_ ja ļõunavööndis, Ees_
I(auļ<aasias, Lääne-Siberis, I(es:k-Aasias. Ska,ndinaavįa ļõunaosas, I(esk_

3.

Euroopas.

iĮĄajanduslik tähtsus. Noor,ed võ,rsed
Kasvatatakse aedades dekoratiivįaimena.

ja juured on söödavad salatina.

2.

ala:lsektsioon Inuoįucratae (Fom.) A. Fedo.r. in Fl. URSS 24:lg8.
- Ser. InuoĮucratae Fom. in Marep. Qln. Kanx. a (6) : l00. 1906' Tupe ti'pmete vaheļ ei ole 1isemeid. Õied raotud, koondunud peajaks, pöö_
risjaks või männasjaks õisiikuļ<s suulte kandelehtedega. I(up.ar püstine,
avaneb aļuseļ augurkeste ,rnoodustumise te,el. Varred püstised või tõus_
1957'

I rapuncuĮoides (lad. k'\
väikese peedi sarnane'
662

-

CanpanuĮa rapun'calas'e sarnane, sõnast rapuncuĮus

-

::-357.

joon. Kurekeļlukas (CampanuĮa rapwtcuĮoides),

orig

358. joon. Kerakelļukas (CampanuĮa gĮomerata\
Orig.

vad, lihtsad või üļemises osas veidi harunenud, lehistunud. Juurrmised
lehed rootsulised, ei moodusta kodarikļ<u; varrelehed istuvad. Taimed
harilikuļt tihedaļt karvased, ļt'arva peaa'egu ipaljad.

4. Kerakellukas _ Campanuįa glomerata, L. Sp. Pl. 166. 1753; A.
DC. in DC. Prodr. 7 (2) :467. 1844, 'p. p.; Led. Fl. Ross. 2: BB0. lB44-

l846, p. p.; V/ied. et Wob. Beschr. rphan. Gew. Estįr-, Liv- u. Cur,ļ. l28.
loxu. Pocc. 2: t75' 1897, p. p.; Hegi, Iļlustr. Fļ.
Mitt.-Eur.6 (l):340. 1913-1918; A. Fedor. in Fl. URSS 24:200. 1957;
Pēt. in Latv. fl.4:3l8. l959; Muravj. in Õ.rr.,Ileuuurp. o6n.4:202. 1965. *
1852; Schmaiįr. o.n. Cp. ra

Ko.noķonlųltr< c6o'puulž. (358. joon.)

4.

Risoom jäme, ruljas, osalt puituv. Taim 20-70 (80) cm kõrge;
vars püstine, karvan,e või paljas (eriti alumises osas), sageli punakas,
lihtne, harva pisut harunenud.'Lehed lühikarvased, mõnikord ainuļt roocįudel, harvernini peaaegu paljad, täkilissaagja .servaga; jur-rrmised lehed
1a alumised va,rreļehed pikarootsuĮised, pikliknrrunajad või munajassüst_
jad, teritunud või tömbid, kaarjalt ümardunud või südaja alusega, 4_
|2. cm pikad ja l-3 cm laiad; keskmised varrelehed kitsa,mad, lühema
rootsuga; üļemised väiksemad, istuvad või varreümbrised. Õied raotud,
tipmiste ja ülemiste lehtede ļraenlas tihedate männastena, mis moodus_
tavad kaįkestunud õisiļru. Tupp karvane, süstjate teravate tiprmetega,
mis on poolest õįekroonist ļühemad. Kroon putkjalt lehterjas, sina,kasvio_
letne, l,5-3 cm pikk, väljastpo,olt paljas või, eriti roodude lrohalt, hõredaļt karvane, umbes ļ/g-ni ļõhestunud piklikmunajateks ri.psmeliste ser_
vadega hõlmadeks. Emakalkaelad kroonist ļühemad' Kupar avaneb aluse
läherįaļ ko,lme augukese mo,odustumise teeļ.
Õ{tseb juuni 1õrpustt augustini.
Sage kuivadei niitudel ja puisniitudeļ, hõredais lehtmetsades, karjamaadel, põllupeenardel, põõsastikes, tee- ja metsaäärtel, kraavikaļlasteļ.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroop,a-,osas, vä,lja arvatud Arktika, Kaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis, I(esk_Aasias (puudub lõu,na,osas). Lääne_
Euroop a s, Väi'ke-Aasįas.

C. gĮomerala varieerub vastavaļt asukoha kõrgusastmele ja füüsilisgeograafilisteie tingimusteļe. Meie territoorium,iļ on C' glomerata kõrrralekaļdumised tüübist väga väikesed.

5. Kare kellukas
CampanuĮa ceruįcarįa, L. Sp. Pl. 167' 1753; A.
DC. in DC. Pr,odr. 7 -(2) :468. lB44; Fļ. Ross. 2: B8l. 1844-1846; Wied.
et Web. Besohr. phan. Gew. Esįh_, Liv_ u. Curl. l29. 1852; Schmalh. o.rr.
Cp. u ĪoxH. Pocc. 2:l75. t897; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l):339"
l9l3-l9l8; A. Fedor. in Fļ. URSS 24:2t0. 1957; Pēt. in Latv. ||.4:3|7.
t

gĮomerata (lad. k.) _ kerajalt kuhjunud.
2 ceraįcarįa (lad. k.) _ kaelahaiguste vastu kasutatav; taįme kasutatį vanasti

kaelahaiguste ravimiseks; sõnast ceraįx

_

kael.
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359. joon. Kare kellukas (CantpanuĮa ceruicarĮa). orig

l959; Muravj.
(359. joon.)

in Ql"

,ĪIeultHrp. o6n. 4: 203. l965.

-.

Ko.n'oxo;ts'{įĮķ oneĮINü.

o. Risoom lih'arkas, ruljas, umbes väikese s'õrme jämedur're. Vars
40-B0 (l00) cm pikk, sirge, pikivaoline, veidi kandiline, tugev, kül1altki

jäme, karedate valgete ļaiuvate karvad,ega. Lehed karvased, täkilised või
peaaegu terveservalised; juurmised lehed ja alumised varreieļred piklikud,
ļioos rootsuga kuni 20 cm pikad ja kuni 2 om laiad, õitsemisajaks kuivanud; kesknrised varreļehed süstjad, ļühemad ja kitsamad, jä'rk-järgult
,lühenevate rootsudega; ü1emised lehed istuvad, varr,eüfilbrised. Õied peaaegu raotud, üļemiste le'htede kaenlas männastena, mis moodustavad katkestrrnud õisiku. Kandeļehed õite aļuseļ kroonist natuke ļühemad, karvased, aļusel 1aienenud. Tupe lranrbad poo1es,t kroonist lühemad, sirged,
1ömbid, munajad, tihcdaļt 1ühi,karvased. I(roon kellukjas, lrelesinine või
helevioļetne, 1,5-2 cm pikl<, väljastpoolt r'oodude korļiaļt karvane, võrdlemisi madalalt lõhestunud ļühikesteks teritunud hõl,madeks. Tolmukaniidid
alumises osas ļaienenud, lrarvased. Elmakakael ļ<arvane, en,amasti ulatub
į<roonis,i välja. Kupar avaneb aluseļ kolme augu moodustumise teeļ.
Õitseb juunis, juulis'
Kasvab lruivade va1gusri'kaste segametsade silrtideļ, raiesmikel, puis,niitudeļ, kürrgastel, įeede ääres. Eelistab paremat, kuivemat pinnast kui
celmine liįk. Mitte sage. (3G0. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euro,opa-osa põhja- (iõuna pool), kesk- ja lõunavööndis (puudub Ķrimmis), Lääne- ja Ida-Siberis. Peaaegu kogu LäāneEuroopas, välja arvaiud äärmised põhja- ja lõunaosad.
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360. joon. Kareda keļluka {CampanuĮa ceruicaria) leiukohad Eestis.
667

Liik varieerub

värtre.

C. ceraicarįa sarnaneb C, gĮonzerata'ga. Peamisteks erinevusteks on
jāmedam vars, tugevam karvastus ja ļürhemad riing tömbimad tupe tip_
med.

3. alamsoktsi'oon HeterophgĮĮa ('Nym.) A. Fedor. in Fl. URSS
1957; Nym. Consp. Fl. Europ. 479. |BTB-1882, nom., .pro ser.

24

292.

Tupp

- ava_
lisemeteta. Tupe hambad lin,eaalsüstjad, t,era,vad. Õied longus. I(upar
neb aluse läļredal augu'kestemloodustumiseteeļ.Juurmised (kodariku-) lehed
ja steriilsete võrsete lehed erinevad varre1elrtedest tugevasti: esimesed
on harilikult ümrnargused või 1aimunajad, ro,otsulised, varrelehed aga süst_
jad kuni 1ineaalsed, istuvad, palįad. Mõnikord on kõik lehed ühesugused
(kui juur'mised ļehed ei ole arenenud). Mitmea,astased enam-vähem jämenenud juurega taimed.
6.

Ümaralehine kellr.rkas
Campanuļa rotundifoĮio,t L. Sp. Pl. 163.
A. DC. in DC. Prodr. 7 -(2):4T1. 1844; Led. Fl. Ross. 2:888. t8441846; Wied. et Web' Besohr. phan. Gew' Esth_, Liv_ u. Curļ. l30. 1852;
Schmaļh. o,r. Cp. u Īoxg. Pocc. 2 : |76. |B97; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.
6 (l):352. l913-_l9lB; A. Fed,or. in Fl. URSS 24 294. lg57; Pēt. in
Latv. fl. 4:320. lg59; Muravj. in @n. Jleuuunp. o6.rr. 4:203. 1965.
Konoxonb.ĮHķ Kpyl.IloJltzcruuiį. (36l. joon.)
4. Juur peenike, harun,ev. Taim 10-50 c.m kõrg,e, sageii põõsakuju_
ļine. Varsi üks või mitu, 1ihtsad võį harunenud, ,paljad või ainuļt alumises
osas ļühikeste hõredalt asetsevate karvadega; õitsevate varte kõr'val esineb ka steriilseid 'lühivõrseid. Lehed ,parl'jad, hanla pisut karvased; juur' mised lehed ja steriiļseįe 1ühivõrseie 1ehed pitkar,ootsulised,
ümardunult
südajad, neerjad või südajasmun'ajad, täļ<ilise või saagja, harvemini terve
servaga; juurmised lehed õitsemisaįaiks sage'li kuivanud; varrelehed line_
aalsed või linoaalsüstjad, enam_vä]re,m tervese,rvalis,ed või väga peenelt
hambulised, 2-7 cm pilrad ja 0,2-a,4 cm laiad; r,arre tipu pāote tetred
kitsenevad ja rootsud lüitrenevad. Õied ļ<aunis pikkadel ra,agudāl, hõredas,
ļihtsas või 'lrarun'enud, enamasti igakü1gses, üsna r,ohkeõielises 1aiuvas
pöor'isjas õisįkus. oiepungad püstised, puhkemisel longus' Tupp paljas,
lineaalsete kuni naaskeijate, telavate, püstiste või eemaļehoiduvate, kr,oo_
nist mįtu korda lühemate ti'pmetega. Kroo,n lrelesinine, väga har.va valge,
kuni 2 cm pilkk, 1õhestunud urnb,es l/3-ni oma pirhkusest ļaiaįeks, ti,pul lüĪi_
dalt teritunud hõļmadeks' Kupar longus, a,vaneb aluseļ kol,rne augukese
moodustumise teel, mis niisrke ilrnaga sulguvad.
Õįtseb juunist soptem.b rini'
Kasvab Eestis kuivematel niitudel, rteede ja raudteede äär,es, valgusrikastes ja kuivades männikutes, kadastikes, ,pae,aladel, paerpragudes, müüride ääres; tihti kuival, 1iivasel rpinnasel. Sage kogu territooriumiļ. Valgusrikastes kohtades kasvava'teļ isenditel on aįumised var.relehed süs,tjad
või ļineaaļsęd, varjus kasvavatel ümmargused või peaaegu ümmargused.
1753;

I
668

rotundiįoĮĮa (lad. k.)

-

ūmaralehine; ümardunud juurnriste lehtede tõttu.

ö

a

36l. joon. Ūmaralehine keļļukas (CampanuĮa rotund,ĮfoĮĮa|: a
juurmine lehekodarik. Orig.
üldkuju, ü

-

_

taime

ÜldIevik. NSV Liidus kogu Eut'oopa-osa:i, välja arvatud äärlniseil
põhja- ja lõunarajoonid (puudu,b stepivööndi 1õuna,osas ja Krimmis),
[,ääne_ ja Ida-Siberis. Sliandinaaviamaades, I(esl<- ja atlantilises Euroopas.

C. rotundif olia on väga vormirilkas ļiilr, mida on ras,ļ<e eristacļa tema1e'
ļäįreda1seisvatest 1iikidest (viimaseid meil looduslikult ei esine). Eesti territooriumil on ļevinud põhivor'm
SSp. rotuttcĮifoĮīa.

-

2' sēļ.:tsioon RapuncuĮus (F,ourr.) B,oiss. Fi. or. 3 : B95. lB75; A. Fedor.
in Fl. URSS 24:30l. 1957.
Ęapunculas Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon
N' S. 17: ll1. 1869, pro gen.
- I(upar avaneb augukeste või avade moodustttmise teel tipul või kesl<el. Tupe tipmete vahel puuduvad 1isemed ja
kurrud (redutseerunud iisemed) . Teised tunnused on mrtmesugused.

l. alamsektsioon Camparuuįastrum (Smal1) A. Fedor. in Fl. URSS
24:30|. 1957. _ Campanulastrum Smaļl Fl. South-East. ĮJ. St. li4l.
l903, p. p.
- l(roon kel1ukjas või lehterjas. Kupar avaneb augukeste
moodustunrise teeļ ti,pu lähedal, mõniļ<ord ka keskel. Varred üksikute või
väheste õitega; mõni,l<ord on õied koondunud pöörisjaks õisįkuks. l,elred
roctsuks ahenevad või istuvad. Taimed harunenud risoomiga või lįhtsate,
tavaļiseļt jä,menenud juurtega.

7.

Suureõieline kellukas (kuiel<atel)
- CampanuĮa persicifoįįuI L' Sp'
A. DC. in DC. Prodr. 7 (2) :479. ļ844; Led. Fļ' Ross. 2 : BB5
l844-1846; Wied. et Web. Beschr. plian. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. l3l.
1852; Schmalh. <D.r. Cp. u IOx<H. Pocc. 2:176. 1897; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (l) :360. l9l3-l9l8; A. Fedor. in Fļ. URSS 24:307' 1957; Pēt.
in Latv. fl. 4 : 3tB. 1959; Muravj. in o.n. JleHugrp. oõn. 4:204' 1965. _
.Exs. : Lippm' et K. E'ichrv. Ees,ti taimed 2, n" 90. 1935.
- Koloķo.nķųuķ
ļĪepCHKoJIĮtcrui,Ili. (362. joon.)
4. Juur ļ<iuļine, ruljas. Vars 40-80 cm kõrge, püstine, lihtne, harvemini harunenud, enamas'ti paljas' piimmah1aga, -,-,.itd peaaegu või
täiesii paljad, veidį ļäikivad, pisut nahkjad, alt heicdamao; juurmised ļehed
pikiirk-äraspidimunajad või talbjad, rootsuks ahenetrud, täkiļised või ebaselgelt s,aagjad,6-ll crn pikad ja l-l,5 cm laiad, õitse-nrisajaks tavaliseļt kuivanud; keskmised ja ülemised varreļehed lineaaĮsüstjad kuni lineaalsed, pa1jad, vahel lü,hir'ootsulised, enamasti istuvad; kui varrelehed
on rootsuks ah.enenud, siis on lehe alus kiiljas. Ö,ed suured, lühiraoļįsed,
tipmised või ülemiste ļehtede kaenlas, väheseõielises ļi,obaras või iiksikult.
oieraag kahe l<andelehekesega. Tupp paljas või kaetud valgete karvadega;
tupe ti,pmed poolest'kr'oonist Įü,hemad (l-l,5 cm pikad), pikli,kud või iinea,alsed, teravad, paljad, esiaigu eemaļehoiduvad, hiljem püstised. Kroo.r
helesinine, harva valge, 1aikeĮ1uk,jas, 2,5-4 cm pilik, Įõhestunud laiadeks
teravati'pulisteks lühi,kesteks hõļmadeks. Õiepungad püstised, puhkemiseĮ

pļ.

164. 1753;

t
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ķrsĮcĮfoĮĮa (lad.

k.) -

virsikupuulehine.

į

a

362. Joon. Suureõielįne kellukas (CampanuĮa persicĮfoĮĮa);

ä-

vlll.

c_

taime ūldkuju (orig.)'

aga on õis longus. Emakakael krooni pikkune, 3 karvase suudmega. Tolniukad on tupe tipmete pi,kkused. Kupar munajas, l0 rooga, avaneb tipu
lähedal 3 augukes'e 'moodustumise teel. Seemned pruunid, 1äikivad, pi,klikud, 0,6 mm pikad.

Õitseb juunist augustini.
Eestis metsalagendikeļ, hõredates metsades, teede ää,res, puisniitudel
ja aasadel, loodudeļ. Eelistab 1iivakat pinnast. Sage kogu territooriunril.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja 1õunavööndis, Ees-Kau_
kaasias, Lääne-Siberis. Väljaspool NSV Liitu Lääne-Euro,opas, välja
arvatud lõunaosa, Skandinaavia, Taani ja Inglismaa.
Majanduslik tähtsus. Kultiveeritakse ka aedades iļutaimena. Eriti meel_
divad on täidisõielised vormid.

Suureõieline kel1ukas on vähe varieeruv ļii,k. Teisendeid on eristatud
peamiselt l<arvasuse järgi. Eestis on täheldatud järgmisi teisendeid:
var. persĮcĮfoĮia {Ī. įaeaįcauļīs Beck)
vars' Įehed ja tupe putk paĮ_
- kuuiub
jad; suurem osa Eestis kogutud ,materjalist
sellesse teisendisse;
ja
var. htspida (Lej.) Beck
varre alumine osa lühikarvased;
- lehed Kit.)
var. erįocarpa Koch (Ī. dasgcarpa
-- tupe putk valgete karvadega.

8. Harilik kellukas Campanula patuĮa 'L.Sp'Pļ. 163. t753; A. DC.
- 1844; Led. Fļ. Ross. 2:886' 1844-1846: 'Wied.
in DC. Prodr. 7 (2):4B0.
et Web. Beschr' phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. i3l. lB52; Scrhmalh. @a.
Cp. u iOxn. Pocc. 2:176. lB97; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l) : 361.
l9l3-l9l8; A. Fedor. in F,ļ. URSS 24:308. 1957; Pēt. in Latv. Ī1.4:32l.
1959; Muravj. in @,r. Jlenugrp. o6.rr. 4:204. t965.
Ko.ūoķo,rb,II.rK pacķvt*u

-

c"tķlil' (363. joon.)

o. Juur peenike, harunenud. Tairn 30-60 cm kõrge; vars vöödiline,
ristļõikes pisut kandiline, paljas või, eriti alumises osas' kantide kohaĮt
lühikarvane, ü1enrises osas harunenud. Lehed pa1jad, täkilise Ser.vaga;
ļuurnrised lehed äraspidimunajad, ahenenud lühįkeseks ripsmeliseks rootsuks, 3-6 cm pikad ja umbes 1 cm laiad; varreļehed vähesearvuĮised,
süstjaslineaalsed, peaaegu terveservalised, istuvad, juurmistest lehtedest
väiksemad. oied tipmised või ülemiste lehtede kaenlas, pikaraolised, päi.
liesepaistel püstised, öösel ja vihmaga longus; moodustavad hõreda pöörisja õisiku. Tupp paljas, harvemini lühikarvane; tupe tip,med teravad,
püstised, naaskeljassüstjad, kuni poole krooni pikkused, nende alusel mõnikord hambakesed. Õiekr,oon lehterjas, 2-3 cm pi,kk, kuni po,oleni lõhestunud viieks munajaspikļikuks teritunud paljaks eemaļehoiduvaks hõlmaks,
hel,e-violetjassini.ne, harva peaaegu valge, r,oodude kohaļt intensiivsemalį
värvunud. Emakatkael krooni pilckune, sinaka,s, kārvane, kolme suudmega.
Kupar püstine, kümne rooga' paljas või hõredalrt karvane, avaneb koįme
augukese moodustu,mise teeļ tipu lälhedal. Seemned iäikivad, väga väikesed.

l
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patuĮa (lad. k.)

_ laiuv, laiali

ļaotunud.

a,

1i

363' joon. Įlarilik kel,lukas (CanpanuĮa paluĮa\. otlg.

{3 Eesįį Nsv

fļoora

Öitseb juunist augustini.
Sage niitudel, puisniitudel, võs,ades, põllupeenardeļ, umbrolruna põI_
dudeļ, teede ja raudteede ääres. Pinnase suhtes vähenõudlik, kasva,b k*
kuivematel kohtadel; eeļisrtab valgusrikkaid kasvukohti.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas peaaegu kõikides võöndites, vālia
a,rvatud l(rimrn, Kau,kaasia, arktilised alad ja Dvinaa-Petšoora piirrlcond;
Lääne-Siberis. Peaaųu kogu Lääne-Euroo,pas, puudub aga anktilises
võöndis ja äärmises lõunaosas.
LiiJ<

varieerub vähe. Eristatakse vorme peamiselt karv'astuse järgi-

Teistest kelļukatesrt kasvatatakse meil aedades mitmeid sissetoodu*
millest on aretatud ka suur huļk aedvorme ja hübriideC. medįunl L. .* kuni l rrr kõrge. Varrelehed istuvad, munajassūstļad"
täkilised, karvased. Õied suu,red, 4-5 cm pikad, vio'letjassinised, valged,
harvemini roosad. Pärineb Vahemeremaadest. on aretatud krooni rnitmeSuguse kuju ja värvusega sorte, ka täidisõielisi.
' C. carpgtĮca J,acq' juurmised lehed ümarmunajad, südajad, pikarooĻ
sulised; iipu poole muutuvad ļehed väiksemaks ja kitsamaks" oįed hele'
sinised, 3,5 cm laia,d, pikkadel raagudel. Kõrgus 20-50 om; var,S harunenud. Pärineb Karpaatidest.
C' cochlearifoĮĮa Lam. (C. pusiĮĮa Haenke) _ varsi mitu, nende aļuseĮ
rikkalikult pikarootsulisi kodarirkulehti; varreļerhed süstjad, ülemised }įneaaļsed. oied hele-sinakasli,llad või valged, kuni 2 cm pikad. Kõrgtr,s l0__
l5 cm. Õitseb juunist augusrtini. Kasvab hästi lubjakal pinnaselKahte viimast ļiiki kasvatataikse enamasti kiviktaimlates.
C. isophyĮta Moretti -- kõik lehed rootsulised, ühesugused, ūnrrnargu*
sed, täkiļishambulise Servaga. oied kah,vatusinised või valged. Pärineh
Irtaaļiast. Meil ,kasvuhoone- ja toataim.
Peale mainitute kasvatatakse meil veel mitmeid teisi ļiike.
liiļ<,e,

2. triibus Phgteumateae A. Fedor. in Fl. URSS 24:3&7. 1957 et įrn
Addenda 23, 1. c. 472. |957 ' _ Kroon peaaegu aluselt ļõhestunud viieks,.

harvemini neljaks kitsaks, iineaaļse'ks või süstjaks hõlmaks, mis on tipul'
vabad või liitunud. Tupe kuju mitmesugune. Sigimik 2 või 3 pes,aga. Emakakael pikenenud või lü,hi,ke, 2 või 3 suudmega. Toļmukad vabad või üks_
teisega külgnevad, nagu oloksid tipul kokku kasvanud. Kupar ruljas või
peaaegu kerajas, avaneb tipul, alusel või külgedel pragude või ümrnar_
guste avade moodustumise t,eel' Uhe- või mitmeaastased rohtrtaimed vahelduvate lehtedega.
T,riibusesse kuulub NSV Liidu fļoorast 6 perekonda 33 (või 35) IiigigaEesti NSV-s on levinud I perekond I liigiga.
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2.

perekond faį]įrntsel
Phgl,euma1 L.
- 1753.
L. Sp, Pl. 170.

Mitmeaasįased rorhttaimed. Juur jämenenud, lihaį<as. Vars ļįhtrre, õõnes,
vahelduvate lehtedega. Õied aktinomorfsed' vāikesed, p€aaegu istuvad,
alusel kandelehtedega, koondunud peajalrs õisikuks' Õielkate enamasti viietine (vālja arvatud Ph. tetramerum Schur). Į(roon ja tupp sügavalt viielõhesed. Tupe ti,pmed õitsemise algul korkku kasvanucl tipult ja aluseļt,
hiljem ainuļt aluseļt ning hoiduvad eemale. Krooni hõļmad õitsemisajal
liitunud tipul putkoks emakakaela ürmber. Tolmukaid 5; tolmukaniidid aĪu_
seļ laienenud. Sigimik .alumine, 2 või 3 pesaga' anatroopsete seemnealgmetega. Ema,kakael pikenenud, 2 või 3 niitja suudmega. Vili
või
- 2-moo_
3-pesaline kupar, paljuseemneline, avaneb tipuosas 2 või 3 augukese
dustumise teel. Seemned väi,kgsed, lamedad. Puįuktoļmlejad taimed. Prrtu_
kate poolt edasikandmata jäänud tolrmuga toimub isetoļmlemine..
Perekonda ļ<uuļub umbes 30 liilki, mitle kodumaaks on Kesļ<_Eurroopa
(eriti mäestikud). NSV Liidus esineb 4 (5) liiki, neist Eesti NSV-s l liik.
Perokonna tūüpliik o'n Phgteuma spĮcatum L'

l. Tähkjas rapuntsel Phgteuma spicaturn2 L. Sp. Pl' I7t. 1753;
A. DC. in DC. Prodr. 7 (2):453.
1844; Led. Fl. Ross. 2 :872. tB44-1846;
Wied. et Web. Besc,hr. phan' Gew. Esįh_, Liv- u. Curl' l28. lB52; Schmaļh.
on. Cp. u ļoxg. Pocc. 2:l72' 1897; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l):
372. 19l3-l9lĘ; A. Fedor. in Fl. URSS 24:390. 1957; Pēt. in Latv. fļ.
4:326' l959; ĮĄuravj' in o.r. Jleultnnp. o6.r. 4:205. 1965.
- I(onlgnx
xoltocllctltü. (364. joon.)
4. Juur li,hakas, peaaegu harunemata. T,airn 40_60 (70) cnr kõrge;
vars püstine, ļihtne, paljas, pikivöödiline, lehistunud, risįlõikes veidi nurgeline, vaheļ küllaitki jäme. Lehed paljad; juurmised 1ehed pi,karootsuli_
sed,5-B (l0) cm pikad ja 3-9 cnr laiad, südajad, kaheli-saagjas_
hambuļised; alumised varrelehed l,ühema rootsuga, vähem sūdajad, ülemised süstjad, ümardunud alusega, is,tuvad, varrest eemaļehoiduvad. Õied
algul lühikese, tiheda munaja või keraja peana' pärast õitsemist pikeneb
pea ruljarks, tipust tömbiks, kuni B (l0) om pikaks. Kandeiehed lineaalsed,
mitte pikemad p.ea ,laiusest. Õied valged või koļlakad, enamasti roheka
tipuga, enne õi,tsemist kõverdunud' Tupp rnunajas, l0 rooga; tLlpe tip.
rned ļineaalsüstjad, putkega ühopikkused, kuid kroonist tunduvalt ļühemad, eemalehoiduvad. Ķrooni hõļmad lineaals,ed, tipul liitunud, aluseļ
vabad, hiljem ka tipul täielikult või osalt vabad. Emaka,kaeļ ulatub kroonis,t välja, keskelt al'ates kuni tipuni karvane, enamasti kahe suudmega.
Kupar kerajas, kolla,ne, avaneb keskeļt kahe augukese moodustumise teel,
ülal jäävad tupe tipmed (hambad) püsima. Seemned kollased, väikesed.
Õitseb juunis, juulis.
l Sõnast phgteueĮn (kr. k.) sünnitama, loorna; se]llest phgteurnc
hulgal, nagu umbrohuna.
2 spĮcatun (lad. k.) * peajas, tähkjas.

_

loodud suurel
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364. joon. Tähkjas rapuntsel (Phgteuma spīcatum):
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365. joon. Tähkja rapuntsli (Phgteuma spįcatum) leiu.kohad Eestis

Eestis hõredais 1eht- ja s,egametsades, puisniitudeļ, uhtlamminiitudel,
jõgede kaldanõlvadel. Sagedamini huumusrikkamal plnnaSel. (365. joon.)
Seni kogutud ainuļ,t mandriosast. Kohati.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas kesk_ (lääne pool) ja lõunavööndis
(Moldaavia). Väljaspool NSV Liitu peamiselt Kesk_Euroopas.
Seļle Kesk-Euroopa liigi põhjapiiriks NSV Liidus on Eesti. oma levi_
kualal on ta nähtavasti seotud laialehiste metsad,ega.
Majanduslilr tälrtsus. Noori lehti ja lihakat juurt tarvitatakse mõnel
pool salatina. Aiakultuu,rina ei ole kasvataiud; teda on raske seemnetest
paljundada.
Teisenditest eraļ datakse
var. spicalum (var. ochroleucunt Doell) _ õied valged või kollakas_
valged; selle įeisendina esineb rapuntsel ka Eestis.

3. triibus lasi,oneae A. Fedor. in Fl. URSS 24:444. 1957 et in Addenda
23, l. c. 475. 1957.
Õied tiheda keraja peana. Ķro,on peaaegu aļuseni

-

lõhestunud kitsasteks hõlmadeks, viietine. Tupp samuti viietine, lisemeteta.
Sigimik kahepesaĮine. Ermak.akael kahe, har'vemini koļme suudmega. Tol_
tnir,kapead alusel kokĻu kasvanud. Kupar kerajas või munajas' avaneo
tipust kahe ļaia jä 1ühikese poolmena. Miįmeaastased ja monokarpsed tai_
med vahelduvate lehtedega.
677

3. psrekond sįrrinukk

ĮasįoneI L'

L. Sp. Pl. 928.- 1753.

I(ahe- või nriįmeaastased rohttaimed ļihtsa või harunenud va'rrega.
Lehed rootsuta, vahelduvad, ļ<itsad. oied tihedas tipmises õisikus (nutis),
mida alusel ünrbritseb kõrglehtedest ļ<ate. Õįed väikesed, istuvad või lühi_
raolised. Tupp viiejagune. Ķroon sinine, kitsas, putkjas_lehterjas, peaaegu
aluseni jagrrneni,rd viieks ļineaalseks hõimaks. Tolrriukaid 5; tolmukotid
tipul vabad, alusel ,tupena kokku kasvanud. Eimakakael keskeit alates
tipuni karvane, kahe lühikese suud,mega. SigimiĮ< alumine, kahepesal,ine,
arvukate seemnealgmetega. Vili
ļühikeste poolmetena ävalļev
- tipustläikivad'
kupar. Seemned väga väikesed, munajad,
Perekonda kuulub 5 liiki, mis on levinud Euroopas ja vahemeremaades.
NSV Liidu flooras esineb 2 liļki, neist Eesti fļooras l liik.
Pere,konna tüüplii,k on Įasįone monįana L.

l. Sininukk
lasione montqna, L. Sp. Pl. 92B. t753; A. DC. įn
DC. Prodr. 7 (2)- :415. 1844; Led. Fl. Ross. 2:870. 1844-1846; Wied. et
Web. Beschr. p,ha,n. Gew. Esth-, Liv- u. C:url. 127.1852; Schmaih. O,ir. Cp.
u ĮoxH. Pocc.2:|7L' lB97; Hegi, Illirstr. Fl. Mitt.-Eur.6 (l) :39l. l9l3l9l8; A. Fedor. in Fl. URSS 24:447. 1957; Pēt. in Laįv. fl. 4:327. 1959;
Įluravj. in @"lr. JleuliHrp. o6n.4:206. 1965.
Exs. : Į(. Eichw. Eesti įainted 3, no 133. 1938. _ EyxaruuNr ropultti. -(366. įoon.)
o. Juur peenike, ilma piiunmahlata. Tai'nr 20-50 cm kõrge. Vars ļihtne
või veidi harunenud, püstine või tõusev, alumises oSaS enam-välrem karvane, ü1emi'ses osas paljas ja 1eĮritu. Lehed paljad või karvased, õitsemis_
ajaks enamasti kuivanud, pi,ltliktalbjad või 1ineaalsüstjad, teri,tunud, istu_
r'ad, lainelise või ļüIrihambalise (eriti ülemised lehed) kileja servaga, 1_
2 cm pikad ja 2_4 mm ļaiad. Õied lühira'oļised, tipmises kerajas nutis,
miļle läbimõõt on l,5-2 cm' Kõrglerhed õisiku aĮuseļ ,nuna.jad, ļühikeste
krässu's karvadega, ļhar,vemini pa1jad, katusekivide tao1iselt asetsevad,
teravatipulised, telve või täį<iļishambulise servaga' kuni 4 mm pikad. Väi_
kese, mūnaja tupe tipmed teritu,nud, ļin,eaalsed, paljad, putkega ühepiĮtku_
sed, kuid kroonist iühemad. Kroonlehed sinised, harva vaĮged, kuni aļuseni jagunenud kitsasteks keeljateks hõĮmadeks (tirpmeteks). Tolmukaniidid valged, peenitkesed; tolmukotid alumises osas üksteisega kokku kasvanud. Emakas jāmenenud tipuga j.a kahe lühikese hambaūujulise rohelise
suudmega, pärast õitsemist ulatub 'kroonist välja. Kupar tõlvjas, viie_
kandiline. Seemned munajad, veidi larpikud.
Õitseb juunist augustini.
Eestis ļiivasteļ liigivaestel niitudel, ļiivįkuil, kuivades

l

hõredates

Sõnast lcsĮon (kr' k.) _ taime nimi Īteophrastosel (Jasoni lill); tuletatakse ka
sõnast iasis (kr' k.) _ tervenemine, ravimine, sest vanasti kasutatį taime ravimina
(lahtisiava toime tõttu),

2 monįana (lad. k.)

678

*

mägi-, mäe-, rnāel kasvav.

b

a

366. joon. Sininukk (tastonc monĮana\z

c _

taime üldkuļu (orig.)' &

-

õis'

mānnikutes, nõlvadel. Sageli kogumikena.

on tüüpiline kaltsiioob. Haįu*

sal t.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas peale põhjarajoonide. S.kandinaavia lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas, PõhjaA,afrikas, Väike-Aasia s.

Eristatakse Vorme peamiselt karvastuse järgi

2'

Sugukond lobeelialised

--

LobeĮįacea'e

R. Brown'

Rohtjad või puitunud (troopikas) taimed vah,elduvate, enamasrti root_
suta lehtedega; vahel juurmised lohed kodarikuna. Õied mõļem,asugulised,.
kobaras, harvemini üksikuļt, enamasti sügomorfsed. Tupp putkjas, viietipmeline, sigimikuga kokku kasvanud. Kroon liitlehine, tipul sageli viįe_
tiselt lõhesĮunud, tavaliselt enam-vähe,rn selgelt kahehuuleline. To.ļmukaid
5; tolmukaniidid vabad või enam-vähem kokrku kasvanud; tolmukotid,
kokku kasvanud, kahe pesaga' avanevad pikuti. Sigimik täiesti või poo_
leĮdi aļumine, kahe või kolme, harva ühe pesaga, arvukate seemnealgmeĮega. Emakaid l, enamasti kahehõļmalise suudmega. Vili
- tavaliselt
{ipmiselt või külgmiseļt lõhenev ku'par, harvemini lihaļ<as mari.
Seemned
rohkearvulised, rikkaliku endospermiga.
Sugukonda kuulub 1igikaudu 26 perekonda rohkem ļ<ui 300 liigiga, mis
on levinud peamiselt troopilistel ja subtroopilisteļ aladel, harvemini paras_
võõtmes. Aärmistel põhja- ja lõunaaladel ļeidub ainult üksikuid esinda_
jaid.
NSV Liidu, samtt.ti ka Eesti NSV floorasse kuuļub 1perekond (La*
beĮia)

l.

perekond lobeelia _ Lobelįaz L.
L. Sp. PI.929. t753.

Rohttaimed (meil) piimrmahlaga" Lehed vahelduvad v,õi varre aluseĮ
kodarikuna. Õied koba,ras. Tupp putrkjas, sügavalt viietipmeline. Krooņ
kahehuuleline, sirge, ruļja putkega; ülahuul kahe_, aļahuul koļmehõlma_
line, eemalehoiduv. Tolmukaniidid üļemises osas kokku kasvanud, samutį
tolmukotid. Sigimik kahe- või kolmepesaline, lrarva ühepesaline. Emaka_
kael niitjas, ka,herhõlmaįise suudmega' Vili
kupar, rmis ,avaneb tipust

-

kahe poolmena.

Pere.konda kuuļub ligi 250 liiki, mis esinevad kogu maa'keral parasvöötmes ja soojadel aladel (välja arvatud Lääne-Aasia).
Paijud LobeĮįa liigid leiavad kasuįamist ravivahenditena mitmete väär*
tuslike alkaloidide sisalduse tõttu, nagu lobeliin (CzzHzzNoz), lobelaniin
(C22H25N02) jt. Ka nimeta,takse ļo,beeliaid kõikide maade farmako_
l l(oostanud V. Puųsqp,p..
il:r ,]i. .1

2 Madalmaade botaäniku
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arsti Mathįas de L'Qbeļli (l53.8-l616) auks

põades. Kõige rikkaļikumalt sisaįdab aļü<aļoide Lobeįįa infĮata L., mida
kuļtiveeritakse ,ka Nõukogude Liidus ja milĮe õitest valmista,takse llnctura Lobeįįae. Peatmine alka,loid ļobeļiin mõjub närvisüsteemi ja hingamiskeskust ergutavalt nĪng on kasuta,miseį astma puhul. Meiļ ļoodusļikuļt
kasvav vesilobeeļia ja ilutaimena laialdase,l,t l<asvatatav sinilobeelia sisal_
davad alkaloide väga värtr,esel hulgal.
Mitmed lobeeļia liigid on iļutaimed. Peale siniļobeelia kasvatatakse
meil aedades veel Mehhikost pärinevat, kuni l m kõrgust erepunaste
õitega punast ļobee1 iat (L. cardinalls L.).
Pe,rekon,na tüüp1iik on LobeĮįa cardįnalįs L.

l.

Veetaimed. Varsi üks,

30-70

om

kõrge

1. Vesilobeelia

]Ļ1aismaataimed (aia-ilutaimed).

'

_

Lobeļįa Dortmanna L'

Varsi mitu, lO-3O crn kõrged
2. Sinilobeelia _ Lobelįa erįnus L.

Vesilobeelia _ Lobelįa Dortmanna1 L, Sp. Pl. 929. |753; DC.
Pr,odr. 7 :376. 1844; Led. Fl. Ross. 2 : 868. 1844-1846; Wied. et Web.
Besohr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 127. lB52; Schmal,h. O.n. Cp.,
Įoxu. Pooc. 2: l70. lB97; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ti (l) : 393. l9l3_
l9l8; Gorschrk. įn Fl, URSS 24 45t. 1957; Pē,t. in Latv. fl. 4 : 328. 1959;
Muravj. in on. .Ileuilurp. 'o6n. 4:207. l965.
Ilo6'enn'Į Įo'prIr,raua.

l.

(367. joon.)

-

4. Veetaim

peenikeste valgete lnarmasjuu,rtega. Juurmised ļehed
tiheda kodarirkuna, ruljad, ,lineaalsed, paljad, 8-6 cm pikad, 2_4 mm
laiad, tömbid, istuvad, tipu1 tagasi pöördunud, veesisesed. Õisikuraag
30-70 cm kõrge, paljas, sirge, 1ihtne, peenike, väh,este 1ehtedega (harvemini lehitu). Varrelehed väikesed, lineaalsed, 4-7 mm pikad, 0,5 mm
laiad, tömbid. Madalamas Vees on õisilkuraag lühem, sügavamas pikem.
Õied tipmised, vähesearvuliseļt (2-B) hõredas kobaras, mis ulatub veest
välja. oieraag 5-l0 mm pikk, algul püstine, hi,ljem lro,n$us. Tupp paljas;
tupe tipmeid 5, teravad, süstjaslirneaalsed, kņooni putkest kuni 2 korda
lürhemad. Kroon valge või sinakas, tkaherhuuleline, l,2-|,7 cm piikk, 5*
7 mm pikkuse rulja, seest hajusa.lt karvase putkega; krooni hõlmad rips_
melised, 2 ü1emist (ülemine Ihuul) lineaalsed, teravad, sirged, 3 aļu,mist
(a'1umilre lhuul) munajassüstjad, tömbid, eemalehoiduvad, sise,miseļt küljel,t karvased, ü1emistest hõlmadest suuremad. Toļmukaid 5, alumises oSaS
vabad, ülemises kokku kasva,nud; to,lmukapead halĮikasvioletsed, valgekarvase tipuga. Emakakael paljas, kahehõļmalise rkarvase suudmega. SigimiĮ<
tupega kokku kasvanud, kahepesaline. Kupar elli,ptilirne, ki,lejas, paljas,
longus, avaneb tipust. Seemned väga väikesed, pruunid, piklikud, köbrulised.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvab liivase,põhjaga selgėveeliste järvede kaldavöõndis 10-30 crn

I

Holļandi apteekri Dortmanni auks.
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368. joon. Vesilobeelia (LobeĮia Dortmanna) leiukohad Eestis

sügavuses vees. Levinud ainu1t terriįooriumi mandriosas. Haruldane.
(368. joon.) Juurmine lehekodarik on alaįi vee all, õisikuraag aga ulatub
r.,eesį välja. Kui tai,m on juhuslilkuļt sattunud sügavasse vette (üleujutus
jne.), siis jääb ta steriilseks või ,moodustab lkleistogaamseid õisi. Steriilne
įehekodarik on väga Sarna,ne järv-la,hnarohuga (Isoētes įacustrįs L.), mis
kasvab samasugustes tingirmustes nagu vesilobeeĮia. Viimane on aga
'selgesti eristatav allapoole pöördunud lehetirppude järgi, kuna järv-lahnarohu lehed on tikjad, püstised.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa põhja- ja keskvöõndi läānepoolsetel aladeļ. Skandinaaviamaades, Kesk_ ja atlantilises Euroopas, Põhja_
Ameerikas.

A2.

Sinilobeella (aedlobeelia)
LobeĮią. erįnus, L. Sp. Pl' 932. 1753;
DC. Prodr. 7: 353. lB44; Pēt. in Latv. fļ. 4 : 328. 1957. _ Jlo6e.ņxg oprHyc,

JI. HIļ3Kafl. (369. joon.)

o. Vars 10-30 cm pikk, ,õrn, tugevasti ürarunenud, enamasti paljas,
'harva karva'ne. Lehed vaheļduvad, li,neaalsed ņrõi lįneaalsüstjad, nende
servadel 2-4 hambakest; alumised varrelehed 2-3 cm pikad, 1,6 cm
ļaiad, äraspidi'munajad, lühirootsulised (l-2 cm); ülemised 4-5 cm
I

erinus (lad' k.)

võl sõnast

aerĮnus

_

tuletatud kas sõnast erut _ peremees (erĮnus
- peremehelik)
õhuline, õhku ulatuv, erįneos
ühe taįme kreekakeelne nimi.

*

-

6&3

369. joon. Siniļobeelia (LobeĮia erinus'y' orig

pikad, |,2-|,5 cm laiad, täiesti või peaaegu istuvad. Õisi pa.lju, üksikult

ūlemiste lehtede kaenlas. Õieraag 2-2,5 cm pikk, tup,plehtedest 3_4 korda
pikem. Tupplehti 5, haņilikult rohekasviolotsed, teravad, li.neaalsed, krooni
putke pikkused. Kroonlehti 5, sinised, sageli neeĮu kohaļ kahe valge täpiga,
:harvemini va1ged; kroon ka,hehuuleļirne, ü,1emi,ne huuļ ,kahe kitsa, süstja,
"terava hõlmaga, alumine huul ko|ine palju suuroma ,hõlmaga. Tolmu_
:kaid 5' tolmukaniidid alusel vabad, ülal torujalt kokku kasvanud, samuti
"nagu tolmukotid. E,makas kahehõļma1is,e karvase suud,mega, ulatub üļe
"tolmukate. Kupar kahepesaline, piklik, avaneb kahe poolmena. Seemned
väga peeni.kesed' ovaaļsed.
Õitseb jurrrnist septembrini.
Eesti NSV_s kasvatatakse laiaļdaselt aedades 1'a parkides. Sobiv
'peenarde ääristarrniseks. Õitseb kogu suve. Metsistumises,t Eestis
'puudu_

vad a,ndmed.
Üldlevik. Pārineb Lõuna-Aafrilļ<ast. Ķogu maailmas ļaialdaselt kulįuuris.

:ļ

AJIOPA SCTOHCKO}I CCP, V

T.

Pesnķe
Ceru. IlysrrpųaTKoBHe

--

Lentibulariaceae L. C. ę1gķ.

t

Cerr,reftcrso npeĀcTaBJIeHo ĀByMff poĀaMLĪ: xHpflHKa (Pinguicula L.) u
Iļv3blpĪ{aTKa (Utricularia L'). lĄs nepBol'o poĀa B 3crogru [IHpoI{o pac_
rļpocTpaHeHa Ha noĀxoÄgųüx mecrooduraHļĮflx )K. o6ltxHoseuHan (P. vul_
garis L.), a nropoü BHĀ' }K. anķn[iäcķaq (P. alpina L.), u:lnecreH.IoJIbKo,
c HeMHorHX MecT Ha dolorax r aana4uoü ĪļacTH o. Caapeuaa (puc. 2).

He po4a [y3bĮpĪļaTKa ĀBa BHÄa
n. o6uķHoBeHHafl (U. vulgaris L.)
H tt. cpeĀHflfl (U. intermedia Hayne)
BcTpeįIa}oTc' BecbMa ĮIacTo, a
rpernü BHĀ' n. Mailafl (U. minor L.), _- -pe)Ke' rJIaBHbIM o6pasou B 3arĮaĀ_
ttoü ,{acrį! TepplrTopllu H lra. ocTponax (puc' 6).

Ceu. BepdeHoBbre

Verbenaceae J. St.-Hil.2

-

Ha.lluųne nep6eult ileKapcTBeHHoü (Verbena officinalis L.) s 3crognn ķ
TeųeHIļe [ocJIeĀHHx ĀecfTHJIeTI{ü ue gaĮņe.{aūocb' oĀHaKo no JIIļTepaTypHĪ,ĪM
H rep6apHbIM ĮaHHbIM (r"nannuu o6pasou 6o,ree crapsrlt) oHa paHbĮļIe
BcTpeĪļaflacb IĪpĮrulenblĮeM Ha o. Caapeuaa H B ropoĀe Bupy.
Cerr,r. ly6oņBeTHble

-

Labiatae A. L. Juss.3

I4g cer.r,. ry6ounetuux paccMaTpHBaIoTcg ĀeTaflbnee 26 polon c 55 ņa*
ÄaMI{, cpeĀH KoTopblx I{įIeIoTcf KaK nplipoĀHble' aĀBeHTHBHbIe ļ.r noĀBepr_
Į{yBIxļ]ecfl HaTypaJI]į3aIļįIĪļ BLIĀĮ,I' TaK H HeKoTopue 6olee pacnpocTpaHeHHhIl
XyIbTyp HbIe p acTexHfl . Cpeau ttp eĀCTaBHTe.neü ceueücTB a BcTp eĪļaeTcg cp aBIlIlTeJIbtIo MHoro ĪIoJIe3HbIx }I ,ĮeKopaTĮ]BHbIX pacTenl-tii, a TaK)ļ(e CopI{fiKoB..

flpe4crannTeJĪlMlĮ poĀa xuByuxa (Ajuga L.) rn.nrnrcg TpI{ oįreHb peĀ_
_ rr. ĪIol3y.ran (A. reptans L.) (puc. ll), x. I{eHeBcKafl (A.ge.nevensis L.) (puc. l3) n x, IĪHpaMIļĀaJIlHar (A. pyramidalis L.) (puc. t5).
ĶHx BHĀa

Cocrasxna
CocraelrJra

Coctaņrraa

686

B. llyycenn.
į1. Kacr.
M. Kacx.

Ha ņ.ņaxgltx MecTaX BecbMa peĀKo BcTpe({aeTCrI ,ty6polHux uecxoųtlķtli
(Teucrir-rm scordium L.) (puc. l8). I(ax c.llyuaüuue npLĪIxeJIbrļbI rradlrcĀanl{cb Ā. o6ltķHogeurĮĮ,tli (T. chamaedrys L.) H Ā. KgcTenu;1Hltii (T. botr..,s L.).

L.) rre.naercl ur. o6ltxgalericulata L.) :{a BJIa)Kl{LIx tuecroo6NTa}įHflx' ĮU. KonbeJ,IHC,rusIfi (S. hastifolia L.) xe pacrļpocTpaueH Ha 3aĮĪaĀHoM I{ CeBepo-3aĮĪaĀHoĮt
noõepextle 3crouua (puc. 25) '
IĮIauapa o6ltķxoseļļHa-q (Marrubium vulgare L.), o6uapVxeuHarI B
IIpexHIįe foÄbl KaK copĮI'K-IĪpHIIIeIeų Ha o. CaapeMaa u B oKpecTHocTflx
r. lJr-lpy (plc' 27)' B lļocJĮeĀrlee BpeMfl tre rIaüĀega
B noc.ņeĀulle roĀbĮ B KaĪIecTBe npHįUeJ'įbIĮa ļĪa IIoJ,.IoTHe xenesņIoiį Ä.,_
poru uaü4eHa x{eJIe3I{Hųa lopHag (Sideritis nrontana L.) (puc. 29).
PoĀ ķoņoggur (Nepeta L') npeacras.ņeu 3 BuÄa\{H' H3 KoTopLilX K. ļ{ouavnü (N' cataria L.) ncrpe'raeTcrĮ Koe-rĀe KaI{ copHflx (puc.33), o TO BpeMr{
KaK K. KpyIĪHoIĮBeTxosHtt (N' grandifļora Marsch.-Bieb') N x. ca6xpcruĖ
{N. sibirica L.) r rrexoTopblx MecTaX flBJIflIoTc'i }iaTypaflĮi3oBaHHLIMH'
Becllta o6lI,{eH nu4 6ylpa Į,ĪrcĮĮeBltĀHaf (Glechoma hederacea L.),
paclpocTpaHeuguli Ha cbĪpoBal.bļx I,I TeHLlcTbĪX MecToo6uranuqx.
C)parHute.llno peĀKo BCTpeqaLTcfl Į.Ba r,pĪū,a n3 poĀa 3MeeroJIoBHHK
(Dracocephaļunr L')
-. 3. TI.tMbgHoųserxoņltt'l (D. thymiflorirm L.; n 3.
Prcüua (D. Ruyschiana L.) (prrc. 38 il 40).
Ilo sceü pecnydnNxe oį{eIiIJ pac[pocTpaHetlnoü'BJIfleTCr] įļepHolofloBKa
o6uxIronegHal (Prunella vuļgaris L.).
Į4g sttĀog poĀa nuķyJlr,unx (Galeopsis L.) BeCbMa qacTblį,tį{ coļ]H'ļKaMļį
lia noJlflx H ÄpyrHx Mec'rax flBJIgĮoTCrI n. naĀaHHllxosHü (G. ladanurrr L.),
n. garveruķtti (G. speciosa Mill.), n. o6uruoseH}įltü (G. tetrahii L.)
n. ĀB.YIraĀpegnuü (G. bilida Boenn.). Ųacrora K pac[pocTpaHellĮe ū.'Į
ļļvuIļicTolo (G. pubescens Bess.) rpe61ip1 etrļe ĀaūbHežurei'o BįilflCueHxrt.
ļjeĀxulrl ži(eJIe3HoĀopoxHbIM IĪpHuIeJIbIĮeM
IĪ. y3KOJIucrriltü (G.
an'gus,tifolia Ehrh. ex Hoffm.) (puc. 44). 'IBJIfleTcf
PoĀ gcnorķa (Lamium L.) npeacraBJlell s 3crot:cxoü CCP ĪĮfTFJĪo Bį,I_
ĮĮaMH. Caltltua ĪĮacTbIMH flBJlfiIoTcfl copHrIKįļ 9. ĪIvpilyposaq (L. pui'ptļreum
L.) u n.1enasl (L. album L.), pexe BcTpeųaioTcf copH'IK}I g' cre6.,reo6leu.rļloilĮafl (L. amplexicaule L.) w n. ru6plr4Har (l.. hybriclum Vill.), a l.
IļrtTHücTarI (L. maculatum L.) pacnpocTpaHeHa MecTaI!ĪIl B IIIIipoKoJIHcTBeHHblx Jrecax (puc. 54).
3e.leuuyr xe.nruft (Galeobdolon luteum Htrds.) flBd'IfleTcfl CpaBHHTeJIļ,Ho
IļacTbuu BĮlĀoM B enbHHKaX ria õolee 6orarux noĮIBaX.
fļpu 6o.nee y3KoM ltoHįįMaHLIIį BįIĄa poĀ flycTbĪpHI.lK (Leonurus L.)
ItpeĀcTaBJIe}I y Hac ĮByMfl BVI\aMV. trIs Hax n. o6lrķHosegguü (L. car_
diaca L. s. str.) H3BecTeH JIIIIUķ c HeMHorXx MecToHaxoxĀeuuü s 3anaĀ_
iroü 3croįruu (puc.59), a lr' nrlTllJlonacrgltį (L. villosus D'Urv.) BecbMa
o6ltųetl no sceli TeppxTopl{fi pecny6.nnru.
To.ņlxo pae ual'l4erI lpuBoxBocr ruau4poeuü [Chaiturus marrubiast_
rum (L.) Spenn.l.
oõlI,ļHltl\ņ BĮIĀoļ,{ H3 poĀa uleĮ\{HHK (Scutel1aria

HoeeHtILtIž (S.
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Eenoxy4peIluux uepnuIi (Bailota nigra L. s. str.) BcTpeųaeTcf peĀĶo
,'-:
'
KaK COpHflK.
I,Ie po4a įĪHcTeIļ (Stachys L.) cparrruTėJlbHo ur.ro or.npocTpal{eHbĪ B
Jlecax ga 6o.ltee nJIoÄopoĀHr,IX noĮIBax 'ļ. ĮecHoft (S. sylvatica L.),'LIa 6eperax BoÄoeMoB u Ha nolfx B KaĪ{ecTBe copuflKa ĮI. 6o,ĮoTHL'Iü (S. palustris L.). CparHIįTeJIbHo peĀKuM BHĀoM flB.ĮfeTcfl .ļ. oĀHofle'rHlrü [S.
annua (L.) L.], pacflpocTpagettgltü rJIaBHbIM o6pasom Ha [oJIoTHe xeJle3-'
noü 4oporu (puc.66). Hanuue įI. noJleBoro [S' arvensis (L.) L.] cneayer
{ųHTa',rb coMrIįtTeJIbHutrl. Kaķ Iterpe6onare.;lbHoe H ĮxHpoKo paailpo.rprn'unHoe ĀeKopaTļĮBHoe pacTeHļle ļ{3BecTe}I silĀ S. byzantiria C. Koch.
EĮHsxag K ĮĪpeĀblĀvųHM BHĀaM 6yxnuųa JIeKapcTBeHHa'I (Betonica
oIficinalis L.) sace.rrrer 6o.nee cyxne H peĀKocToüuķte lėca fl lecoĪĪapKH,
lBJlflflcb ĮĮalĮe pac[pocTpaHeHuoü n cpe4ueü u Io}KHoü ųacrgx pecny6.nxxn
(puc. 68)
Bce npe4craBIļITeII{ po.ņa ua.rrQeü (Salvia L.) ocrpe,IaĪoTcrl B 3crolIlttt
I(aK npHĮIeJIbųbĪ I1Ī,ĪII{ BbIpa[ĮI'IBaIoTCfl B KaĪ{eCTBe ÄeKopaTHBHux pacrexuü.
PeĀxo IIJIH oĪ{eĮib peĀKo BcTpeĪļaĮoTcfl IIL JlyroBott (S. pratensis L.), ņ. aV6panuuft (S. nemorosa L.) u lrr. noHHKaIoļlĮüü (S. nutans L') (puc, 70, 72
u 75); Įļatrļe BcTpeqaeTcf sxoÄglĮįĪü MecTaMĮį B cocTaB npĪĮpoĀHblx coo6ĮĮeCTB IĪI. MyToBįIaruü (S. verticillata L') (pwc' 77). Cpean ĀeKopaTI{BHļ,l\
BĮĮĀoB Hau6olee pacilpocTpageg S. splendens Ker-Gawl.
fIaxyuxa o6HķHoseuHag (C1inopodirrm vulgare L.) ln.nrerCfl B€Cbtliä
įļacTbIM BHĀollt Ha noJIyTeHHcTbĪX trlesoQuruux tųecroo6l.tTaHHflx, a ĪIa Cy.xllx oTKpbITbIX MecTax Ī{acTo BcTpeųaeTcg ĀyuļeBKa TIĮMbrlHHaq [Acinos
arvensis (Lanr.) Dandyl.
, , I4ccon o6HķHoseurrrrü (Hyssopus officinaiis L.) BbĪpaų}IBaeTcrĪ HHorÄa
B''KaĪ{ecTBe JIeKapcTBeHįIoro, nprĪHoto H ĀeKopaTHBHoro pacTeHĪ4fl, peĮĮio
BcTpeĮ{aeTcfl H oĀLĪį{aBU]įlM.
Ha 6o.nee cyxux uecroo6uraHuflx ĮļacTbIM BnÄoĪvt gBJĮr]eTcrl Āytuüųa
odHķHoseĮrxax (origanum vulgare L.).
ļ,ls sĮrĀos poau ir*oou (Tūymus L.) rvrecraun BcTpeqaeTcrl T. 6louraruü (Th. pulegioides L.) (pnc. 86); ouerrr nonurraopQHuü r. no.Įsvunü.(Th.
serpyllum L;) uacro npox3pacTaeT Ha necįIaHblx uecrooõarauugx.
Ha BnaxHbIx Il cblpblx MeCTax u Ha 6eperax BoĀoeMoe o6H'{HstĪ,,Ī UuĀoM
,IBJI'eTC, 3losHHK enponeücrHü (Lycopus europaeus L.).
PoĀ ugra (Mentha L.) npeacraBJleĪ{ HecKoJIbKHMH BĪ-IĀaMIļ. Ha nlaxHbIx MecToodutauNlx, ocodeggo KaK copHoe pacTeHIre' Ha IIoĮrIx' įIącTo
BcTpeĪ{aeTcfl M. ĪĪoJIeBax (M. arvensis L.), 6o.rree peĀKHMH' pacTytIļIrMH no
6eperau TeKyĮIHx BoĀ H B npu6pexuoü soĀc, qBJIrIĮoTcg M. BoĀHag (M. aquatica L.) įĪ M. ĪvlyToBįIarax (M. \verticillata L.). B geMuorux Mecfax BcTpeŲäĪoTCrr M. ĀJILIHHoJIHcTHarI [M. longifolia (L.) Nathh.] H HaTypaJĪH3oBaHlttIft sNĀ M. KoJlocoBax (M. spicata L.);, KaĪIecTtse KylbTypHoro pacleHHR
l'upaųulaeTcfl Iįl. [epeįIHafl (M. )(piperita L.}'
peĀKĪiM npu[IeJIbIĮeM flBJIrIeTcfl 9nbcroJlbųila fIarpena
, CpanuureJlbHo
(Thunb.) Hyl.]' (puc. 98). ''
cilia,ta
IElsholtzia

l
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Cenr. lIIapoBHHųeBbIe, I'aody;lnpneBbĮe

-

Globulariaceae A. P. Dc. '

Ii_Iaponrrnua 6e:.nucrHoĮBeTI(oBal (G1obu1aria aphyllantes Crantz'y

tscTpeqaeTcg e 3croHIįV Ka:r' oĀ?ĪĮĪaflag Il3 KyJlbT\/pLI H Iļ3BecTrIa T6JIįJK9 c
dlĀIroro uecroodnraHĪļff B lžluresacxou paüoHe.
Ceir.t. IIoņnJlHKoBble

B csJĪsu c

-

Cuscutaceae Dumort.

2

no 6opr6e c ttosliJluxofi,
L.) acrpeuaIoTcfl B 3croHulI oųeHĪ,

HenpepbIBHL,IMļ,I MepoĮĪpIiflTllgMli

rĪpeĀcTaBHTeJIli poĀa noBIĮJIHKa (Cuscuta

Įo nacror[ļero BpeMeuI,t o6uapyxeHo 7 nvlņoz, cpeĀļ.Ī Ī{oTopbIX
- n. eBponeiicķag (C' europaea L.) - ,IBJIgeTcg cIIo:{_
-TaHHbiM.
BepoarHo y}Ke B IĪpe)KHHe roĀi,i BĪuecTe c CelvleHaMtl
xnenepa 6una
3aBe3eHa n. TIlMbflHoBaf tC. epithymum (L.) Murr.], KoTopafi TeIĪepb
peĀKo.

ToJIbI(O oĀHH BĪĮĀ

acTpeįIaeTc'l IvIecTaįiil KaK HaTypaJIH3oBaHHbIü s}ĪĀ. To x<e CaMoe Mo)KHo
CKa3aTL H oTHocHTe.ņķIro õ.ņltgķoü x nocneĀ}IeMy BHĀy' pacTylĮeft rci.ttsxo

:ua I{JIeBepe, n. xnenepNoü (C. trifolii Babingt.). ģeclruneTHfl Ha3aĀ B
lOxrgoü 3cronlttl B ĮlecTax Bo3Āe,ĪļLIBaHLi}-I JIbHa CpaBHųTeJIbHo ĮIacTo BcTpe_
EaJIacr, ĮĪ. JIbHf rĮag (C. epilinum Weihe). B nacrofiI]Įee BpeN,Īfl oFIa BCTpc_
sraeTcfi peĀI{o il o6ņIIrnoseHHo npu Lictlolb3oBaļ-II.tIā 3aBe3eļ{Holo ceMeHltofo
ļ\{aTepIļaJIa lr,ua. lI. ūodĪeBa'I (C. campestris Yuncker) 6u.lla 3aBe3erĮa B
3croguto c CeMeHaMfl JIIoqepHbĪ ņ 1953 r. B rolt xe roĀy oria 6ula sape]Iļ.IcTpHpoBaHa e l l xosqiicrsax (ua IIJIoņaĀįĪ 99 ra) . Blņecre c 3aBe3eH_
*IbIMįI ceMeHaĮ4ILĪļ,oĮepHLI oHa pacnpocTļ]aliĪ.l,Ęacb s rte6o,ĪllIIoM pa3Mepe H
6u.na ynIruTc}KeIla B TeųeĮĪļ4e HecKoJIbKI-.Ix .ter. Celteua li. ilo,'ĪeBoü ue nepe_
3įilĻlvĮoT B ycįĪoBĪl'ļx 3cronzl.t. To.nrxo pa3 o6Irapyxeuu n. lļyiļ}.įCl :įrI
(C. suaveolens Ser.) n Cenepuoü 3crotrnu N n. lpouoaua (C. Gionovii
IMilld.) s 6oraHļ]ųecKoN,I CaĀy a Tapry.
Ce,r,r. 3apa3Hxotsbre

--

Orobanchaceae Vent.

3

3apasNxorue npeĀcTaBį,IeĮįbĮ ņ 3crclHltu oĀHHM poĀoM

3ai]a3LIXā

- Į.I He oTHoHameü ģrnope 3apa3tįXH BCTpeqaloTcrļ peĀKo
cgTcfl K ļ{apaHTI.IIlHbļM BLĪĀau. Āo HaCTo'IilĮero BpeI\{eHįļ o6Hapvxeuo 8
B}IĀoB, cpeĀļ{ I{o'ropį,Ix 4 lltlĮ'a _- s. 6neÄHoĮBeT!(oBas (o. pal1idiflora
"Wimm. et Grab.) (pvc.
111), :. 6o.rr,uas (O. eiatior Suiton) (prc. ll5),
.3. gJlb3accKax (o. aļsatica Kirschl.) (puc. i 17) u z. ropĪIaKoBafl (o. liba;jorobanclre L ).

B

notidis Rupr.) (plrc. 1lB)
cnoIlTaHHF,IMu. iio.rr"arfi)Ī Īļ3 FĪįIx,
- ,1BJI'IioTcff
ropųaKoBaf' ,IB"ņfleTcn 6J-IĻ13KĻ1irņ
ķ 6orarorrry ģopuauļļ BLiĀy 3. 3Jlb3accķotl u oTĀeIella oT Hee KaK BļļĀ c 6o.ņee 3anaĀHbĪM pacnpocTpaHeHI.re}I Ha
ocHOBe }ieļ\,ĪHorlax CįIcTeļv{aTI{ĪĮecķHx npįI3FIaKoB. 3. ropuaxonaft Kal< CūoiITaH_
.r_:uü nt'I4 6ķt.na ll':ņecrHa s 3crorļįiĪ.I yxe B npolxdĪol\{ cToJIeTIl !I.'B noc'reĀnee
-3.

I

CocrasĮ{,la C

Ta.rķrc.

'2 Cocrasļ{.ņa ,I Bu,rlqcoo.
'8 Cocrasu,Īa .II Burrķqcoo.
'Į{.į
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B oĀHoü 3apocĮH 3. ropĮ{aKoBoü x rra o6uļux pac1'eHIl'Įx_xį}3fleiJax
o6Hapy>xenlt z oco6tt TLIIĪa 3. 3J_Īb33cKoü, B Āaugottl CJIyq;r-g Bo3HHKaI9T
coMrįeHĪ.ļfl oTHocHTeJIbHo cI,IcTeMaTHųecKoiį 3ĪIaĪ{ĪļMocTIį 3. lopqalioBoü KaK
caMoc1'orĪTeJļbHoro BHÄa, I(aK oTMeųeHo ļ-į B 23-eM rolte Õ,ropu CCCPBcneĀcrBile HeĀoCTaToųHolo ŅI3TepHa.tta Ii3 3crogNil HeT B03fulo;ttHocTHļ
oKoHĪļaTe.ĄLHo pa3peIrļ}ITb Bonpoc. Cor.nacrro Tpa.ÄHų!lĮį' B Äai'ļĪĪoĻi pa6oTe'
BpeĻ{fl'

o6a ņaxcoųa paccMaTpHBaIoTcg KaK caMocTofl'Ie.IĪbHbie BIļĀbĪ.
ocralķulte 4 sNĀa --- 3. nypfiypoBafl (o. pr-rrpurea Jacq.) (puc. 106)"
3. BeTB].ICTan (o. ramosa L.) (pilc. l08)' 3. o6bĪKHoBeHHaiI (o. caryophylla_
cea Srrritlr) (puc. l09) LI 3. ropoÄųaran (o. crenata Forsk.) (puc. lļ3) _
3aHece}ibl BMecTe c CeMeHHbIM MaTepLĪaJIoM ļi l{ax<ĀblįĪ lJ3 Hlļx ToJIbKo pa3
o6napyx<eu s 3croHuu.
Cel'ņ. IIoĀopoMHįlKoBbIe

PĮantaginaceae

-

A. L. Juss.

l

CeMeiįcrso noĀopoX(HHKoBbIe rļpeÄcTaBJIeHo e 3crcHĻIll ĀByļ\{f poĀaMI{
L.) N nptl6pexHuua (Littorella Bergius). K poly
IloĀopoxĪ{ĪrK oTHoCHTCir 7 suĀos. o.Įerrb Ī{acTo, oco6eggo oKoJIo ĪļeĮoBeI{ecĶoro xĮ.ĪIbx (ua ÄBopax il TponHHKax, ĪĪo Kpaflu Äopor) BcTpeĪļaeTcg n_
õo.nlruoil H,nN oõltķtloseHĮrltft (P. major L.). n. cpe4Hrri (P. media L.}
UjHpol(o pacūpocTpaHeH no KpaflM Āopor' Ha Jlvrax' pe}Ke Ha aJlbBapaK&laccantll, oco6egiro Ha KJIeBepHbIx noJĪrļ}l u Ha cyxoĀoJlbHbĪx nylax pac_
npocTpalieH n. JlaHĪĮeTo"Īucrultft (P. lanceolata L.). Ha uopcxux no6epexr,_
qx 3croltttįĪ o6H.lnltĮ,{ pacTeHįIeM s caflltIrnoli rro.Įoce flB.rt;IeTcrl il. ĮĪpIįMopcxufi (P. maritinra L.) , TaM >l<e MecTaMH Iį pexe s 3anaĀuoli 3crogun
Bcl'peį]aeTcq n. Bürļrepa (P. Winteri Wirtg.). PeĀxulrllt ilp}ļ[IeJlbņaMļt flB:
.lrgurcfl n. uHĀuücķulž (P. indica L.) N n.6onķmoii (P. rnaxima Juss.).
K po;ry nplr6pexnxųa oTHocLITcfl ToJIbKo oĀI{rI BHĀ - ū. oĀHCĮ1BeTKoBafi
IL. unifiora (L.) Asch.], pacnpocTpaHeHHafl ToJIbKo Ha 3alĮaÄHotvl no6epexbe o. Caapel,laa (pllc. |24). orua p3c1'eT B IIoJIyrĪpecHoü eoĀe B HerĮy6oķttx npoMollnax, BT . H. <<lJIa3Kax> npn6pexultx. Pacregue 6uno anepeue
o6uapyxeuo s 3croHlln ņ l93l t. I.Ī HaxoĀHTcff noĀ oxpauoü KaK IĪaMxTHHK
Ī!pĮpoĀbl
ĪIoĀopox<HĪįx (Plantago

Ceu. XņocrHHKoBbIe

L.)

Ha repprropuu 3croulln

-

I{ippuridaceae Link2

xBocTHLIx o6tIxttoseunķIü

(Hippuris vulgaris

r.rrlleer uupoKoe pacnpocTpaHeHue' x. JIaHIĮeTHlrü (H. lanceolata Retz.)

o6ilapyxen ToJIbKo B ÄByx MecTax'
x(e BcTpeĮ{aeTcg oĪļenb peĀKo,
(puc. l27). lIo craplttrl JIHTepaTypHbĪM ĀaHHbIM x. uerupexlucrHuft
(H. tetraphylla L. fil.) gaüaerr B 3ctotlltll, Ho B ĪĪocfleĀHee BpeMg 3TI{ ĀaHI:ble He IiaII]JIH noÄTBepxĀeHl.lfl.

l Cocrasxra 3' Jle,r.ņeņ.
z CoctasgJļa B. Ilyycerr.
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Cell.

Eo.noTHHKoBį,Ie

- Calļitrichaceae

I-ink

1

PoĀ õonornnx (Cal1itriche L.)

npeĀcTaBJieu no Q.rrope 3croųHu I{eCauulų pacnpocTpaHeHHbIIu cpeĀH HHx gBJIfleTc'ļ 6. u:l-{eH_
ųusHü (C. cophocarpa Sendtn.)' tr.tecraruu H pe}Ke BcTpeĪĮaIoTcq 6' o6oeno.iruIi (C. hermaphroditica Jusl.) (pNc. 129) n õ. 6o.norguü (C. palustris L'
enrend. Schotsm.) (pzc" 133) oTHoCI,ITeJĪbHo peĀKo Į r.llaBHbIl\.t o6pasou
'
B MaTeplįKosoü 'Įacrn TeppĪįToplļļr pacnpocTpaHeH 6. nDyÄonoü (C. stag_
nalis Scop.) (pnc. l3l ).
TbIpbMg BĪĪĀaMH.

Ceu. MaxoBbre

-

Papaveraceae A. L. Juss.2

CeMet:tcrso MaKoBbIx oxBaTbIBaeT s 3crouxlį Įu}Ioto poĀoB' cpeĀH KoToChelidonium L., MaK _
1lbļX ilpeĀcTaBHTeIH Ī{el'bipex poĀoB (uIlcrore.n
Papaver L', xoxlarra
Corydalis Vent., ĀbIMgHKa
Fumaria L,) orlo_
crlTcrĮ K cnogtaxHoü Q.nope TeppIiTopHK.
LiNcr'ore.n õonluoit (Ch. maius L.) pacnpocTpaHeH MecTaMH no scefi
pecny6.nuxe' npoļĪ3pacTa' lJIaBHbIu o6paaou Ha cHHaHTponHbIX,lņecioo6a_
TaHI.lflX.

Max apreltoua (P. argemone L.) acrpeuaeTcl

u

il,tecTaMl{

KaK copHflĮ(

Ha

Kaļ< pyĀepaJlbĮIoe paCTeļ]He' Ha noJIoTHe x{eJIe3Hoü 4opora u aa
[eCĪļaHbIx cKJIoHax. ÄĄ. coIltHxre.ņruuü (P. dubium L.) pacnpocTpeĮįeH Kax
copĮį9K H ltpHIIIeJIeIļ no ņceü TeppHTopHĪ.Ī' Ho He s o6IāflĮlH. M. crrorsopxltü

rio,qlx

1F. somniferum

L.)

!Ī

įl.

caMoceüxa

(P' rhoeas L.)

nupaųHBaIOTc'I KaK

B caÄax H HepeĀKo ĀHĪ{arcT. B caĀax K\,/JIb'IL:BI,I_
pvįoTcfl eņe P. alpinum L., P. nudicaule L., P, orientaļe L., P. bracteatum
Lindl. N ap.
Įls po4a xoxJlaTĮ(a ņ 3croHult pacūpocTpaHeHbI ĀBa BtlÄa: x. nDoMe}Kv_
ToĮļHag [C. fabacea (Retz.) Pers.], BcTpeųaĪouĮaflcfl ĪĮatlļe Ha 3anaĀe NtaTe_
ĀeKopaTļĮBHbĪe paCTeHul

pl-lxoooü įIacTH TeppliTopl{u B IHcTBeHHbIx .ĪIecax H KycTapHHKax' H x. nJIoTĖafl, HrrLt x. lanlepa IC. solida (L.) Swartz], pacnpocTpaHeĮIĮĮa5Ī ĪvIecTaMįĪ'
rĮaBHbIM o6paaou B eJIbHHKax c IIļHpoKoJIucTBeHHbIMH 3JIeMeHTaMH, R .IlLtCT_
BeHHbrx Jrecax n npH6pexHbrx r(ycrapHuKax.
Įltuluxa neKapcTBeHxax (F. officinalis L.) ncrpeuaeTcfl Į{Įclo no sceft
īeppH1'opHH KaK copHflK Ha noJ,lrx' B oropoĀax H B caĀax.
ĻĮe pol,a rJIayņI{yM HJIH MaĪ{oK (Glaucium Adans.) oTHocxTeJIbHo peĀKo
RbļpaųLIBaeTca B caĀax KaK ĀeKopaTHBHoe pācleuHe r. xe,rruü (G' Ilavum

Crantz), a r. porarltli [G. corniculatum (Į..) J. H. Rudolph] o6Hapyxen
B KaįļecTBe peĀKolo ūpĮļtrrelblļa lla IIoJloTHe xelegnoft Āopora.

B caĀax ųacTo KyJIbTHBHpyIoTcfl ĀeKopaTHBHbIe BHĀbt noJIbIHoi{ (auo.nr_
unx) xa;rHQopHNücxufi (Eschscholtzia cal'ifornica Cham.), ĀHqeĪ{rpa npeKpacHas IDicentra spectabilis (L.) Lem,] x ap.
I
'
,+4.

Cocrasuaa JI, flaacnrcep
Cocraņun 8. 3fiaapt.
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Ceu.

KpecroIĮBeTHbIe

K HacroqņeįĮy

-

Cruciferae B. Juss. ex A. L. Jus-".

l

BpeMeHH KoJtI,IĪ]ecTBo BIĮĀOB KpecToiļBeTHbIx' ycTaHoBJIeH-

Hblx B 3ctouLtN, Bo3pocno Āo 89. Kpolte HHx B Āanuoü paģore paccMaTpųBaļoTcfl eųe 7 peÄKo ĀI{įiaĮouļįix KyJILTypHbIx pacreuuli. CenÄeücrso KpecToĮįBeTrIbIx 11o įIflC.[y BHĀ9B cToHT lĮa nrļToM ĪvlecTe no Qnope 3crogua. Į4g
EIlĀoB KpecToIļBeTHIrĪx, BcTpeĪ{apņuxcfl l 3ctoulttt, 35 gsngrcrcrl aHTi]oilo_
reMepoņo6oM.
anoĢĮ.ITaMLI' 24 _ reruepaĀĮiaQopaM14, a L
xopHbļMIį' 27
- Turritis
glahra
eÄļ,tHl4ųu
B pa6ore oilIīcaHl,Ī ĀBe HoBbIe BHyTpHBļ.rĀoBbIe
l. glaberrima Kuusk u Lepidium latifolium f. pubescens Kuusk. AsroxroHHbIMLI Bļ.IĀai\{IĪ 9BJIfloTcg 6o,ree 6orarķtlta 3ana4Han u Ceaepnal 3crouHil;
3,Io oģ.bfcrĮfeTcff 6oJlee M;IrKHM KJII]MaToM I.r pasuoo6pa3HblMĮ{ Ī]oĮļBeĮĪHbIMH
ycJ,IoB|4flMLI B 3TItx pafiouax. To,rķķo 3anaĀgofi 3croHteü orpaHĮ'lųļiBaeTcfl
pācĪjpocTpa.HeHHe BHĀoB Hornungia petraea (L.) Reichenb., Draba lnuralis

L., Lepidium latifolium L., Alyssum Gmelinii Jord. et Fourr., Cochlearia
danica L. u Cardanline lrirsuta L. B 3anaĀgoli, oTųacTI,I z n CeaepHoir
3.rcroguN pacrĮpocTpaHeiļbl Sisymbrium supinum L., Crambe maritiina L',
Draba incana L. N Isatis tinctoria L. llporzcxoĀflĮrĮ}le us Cpe4NaeĪ\4ĪĮoMopĪ)g
Įlornrrngia petraea u Draba muralis IįMeIoT ķax<Āltiį tro He60JItluoMy ĮĮa-

cl I{įiHoMy apea,Īy BoKpyl Ea,nluücxoro ĻIopfl' npĮĪĮeM BoCToĮ{Har{ rpaĪ{[ųa

apea1a KaK oÄHoro Ta:g. g Āpyloro ĮĪpoxoÄļ-{T uepe: 3anaĀHvĮo 3CToHI4to
ķpuc.294 il 239). Lepidium iatilo1iurrr, npoĮ4CxoĀfIlĮvlk' vls 3anaĀuoIž Asull,
üpoĮiįiK s 3croHlirc ļ!ĪopcI(}ĪM IIYTelt Ns 3aūaĀHoü Enponu. 3ror nN1 pac_
IlpoC.IpaHeH MeCTaMLI no MopcKHM no6epexur,1 3anaĀHL,IX ocTpoBoB IĮ ūo
3anaĀHo\iy nodepexlrc MaTepÄ KoBoü 'Įacrii TepDHTopI4I'I (puc. 232) . Alyssunt Gmelinii, us creneü Cpearreü tl Bocro.ĮHoü-Enponlt, ĀocT1faeT CeBeį]o_
3įļnaĀļ.iyĮo lpāįIHļļy cBoelo paC11pocTpaHeHZrI Ha neCįļaHbIx npu6pexultx
ÄįoHaX o. Caapeuaa (prac' 224) . MecroHaXox(ĀeHLIrI JĮo}KeųHi'rųbI ĀaTcKoiļ
(Cochlearia danica) s 3croHNĮį flBJ'Ifl]oTc'I eĀļ4HcTBeļ]ilbIMü B CoselcxoĪū
Coic,ee. Ha saūaĀįrhĪx ocTpoBax oHa IIpoHspacTaeT Ha socro,]iloiį fpaHįIųe
cBoelo pacflpocTpal]eHļifl (pllc. 313) . I,IssecrHbte B 3cToHlĪH To.ĪIbKo c iĮetvlHoll4x MeCToHaxoxĀeHlzü Al1'5.,'- Gmelinii i'r Cochlearia danica B3fl'rL'Ī
ĪI1rÄ oxpaHy npflpoĀbļ. ,ĄllecrogaxoxÄeHufl npoļ.IcxoĀflĪIļero ļ'{3 Cpe4tlseuuo_
r\dollbrr Cardamine hirsuta B 3croHHH pacnoJIo>ķeHbI oKoJlo ceeepuoi'i rpaF;įIIĮbI elo apeaJIa (pHc. l94) . Pacnpocrpagengr,tit s 3anaĀIloü Eupone
Sisynrbrium supinum LIMeeT He6o"ĮbrüCü ,ĮacrNųĪ]llü apeaJI Iia CeBepo_
BocToKe - I{a TeppLĪTopĮ.rflx 3nau4a, lotlaI;4a, 3anaĀHoü lr Cenepl'toü
3crogul.t (puc. l54)' Apea.r ņuĀa Crambe maritima Ha rĮo6epex(b'Ix 3anal-

Īioį

EBponbI ĀoXoÄHT Ha BocToKe, Ha TepDHTopul 3croHIII1,

Io

25,5o soc'i.

Ic'JĮfoTbI (pllc. 267)' Bocro,-Inaf fpaHHųa sįiĀa Draba incana ilpoxoÄI'ĪT
uepes 3anaĄrļy}o u Cenepo-3anaÄHyio 3croIrurc B HaIĪpaBfleHI'IH C ceBepo_
ĮļocTol{a Ha Īolo-3aĪļa4 (puc. 233). Baüaa I(pacHJIbHar (Įsatis tinctoria),
pacnpccTpaHerļHa'I oT 3ar1aĀ}Ioir Enpcnu Āo rI'iMaJIaeB' BcTpeį{ae'Icg Ha no6epe>xrnx Eariņnücxoro Mopfl KaK B ceaepuoü Ī{acTli cBoefo apeaJĪa B BI'įĀe

l CocrasĪila B.

Kyycx.
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l

var. maritima (Rupr.) Schmalh. (pNc' 208). PacnpocrpaHeHHe Bl,IĀoB Lunaria rediviva L. (puc. 22Į), Cardamine bulbifera (L.) Crantz (puc. l92)
u Alliaria petiolata (Marsch.-Bieb.) Cavara et Grande (pNc. 152) r ScroĮluH TaKxe olpaHlįųaBaeTcfl npeIļMyĮIĮecTBeHHo sanaĀHoii u cenepHoft vacTgMH TeppĪ.ITopHH' To.ltbKo eĀHHIĮųHbIe MecToHaxoxĀeHua LI3BecTHbl Lts IOxgoft 3ctonNu. Lunaria rediviva u Cardamine buļbifera flBJIflĮoTcrI BIįĀaMll
cpeĀHeeBponeücxux ĮUHpoKoJĪĮIcTBeHHbIx JIecoB. Cenepnal rpaHļ-Īųa pacnpocĪ'paHeHĪ.r' ilepBolo H3 HIix ilpoxoĀĪĮT qepe3 flļlcTBeHHbIe Jleca noĀ rnHHToM
CeaepHoü 3crounu; rropoü BHÄ pacnpocTpaHeH HecKoJIbKo ĀaJlee Ha ceBep.
Mecroo6uraHĮ-{fl nponcxoĀgųeü ua Cpe4LreeMHolvlopbg eNla Aļliaria petio_
lata s 3crotltll.t HaxoĀflTcg HeĀaJIeKo oT ceBepHoü rpaHNųu apeaJla 9Toro
auaa. Cpe4Į KpecToųBeTHbIx rIoĪ{TH HeT BĮnÄoB, rpaHuųa apeala KolOpbl-x
ĪļpoxoĀįIJla 6n uepes Bocrouuylo u.nrr Įoxuvto 3crougro. Tolr,xo Teesdalia
nudicaulis (L.) R. Brown HeĀaBIIo ycTaHoBJIeHa s Įoro_Bocro,ļHoį.I 3crogau
(puc. 3ll), nponspacrarcnĮeü Ha celeįo-nocro,ļHotļ rpaHgųe cBoero apeaūa.
flosceĪ{ecrHo no scefi TeppLITopHIr pacnpocTpaHeHbl cJIeÄyIoIJļĮļe BLiÄbI:
Sisymbrium officinale (L.) Scop., Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl,
Erysimum cheiranthoides L., Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl)
Reichenb., B. striota Andrz. ex Bess., Rorippa islandica (Oed.) Borb., Cardamine pratensis L., C. amara L., Cardaminopsis ar€nosa (L.) Hayek,
'Arabis hirsuta (L.) Scop., Turritis glabra L., Bunias orientalis L., Berte.
roa incana (L.) DC., Erophila verna (L.) Chevall., Brassica campestris
L., Sinapis arvensis L., Raphanus raphanistrum L., Capsella bursa-pasto.
ris (L.) Med., Lepidium ruderale L. u Thlaspi arvense L.
B cocras ceMeüctsa Cruciferae s 3croĮrüH BxoĀHT Mnoro copHflKoB.
Cnep6xra BocToĪ{Haq (Bunias orientalis L.), uxpoxo pacĮĪpocTpaneHxag
n 3crogxtt c cepeĀHHbl npoĮUfloro cToJĪeTXrI' flĮļJIfeTcfl B HacTorl[ļee BpeMcĪ
oĀHHM H3 caMblx 3JIocTHbĪx copHgKoB. nocJIeĀcrsxeM 3a[o3Āa.rroil 6opr6sr
c.ņeĀyeT cĮļflTaTb H ĪltecTaMH MaccoBoe pacĮpocTpaHeHHe cypenKH ĀyroBHĀ_
ttoü (Barbarea arcuata). įIro xe KacaeTcfl BHĀa Barbarea vulgaris
R. Brown s. str., To oH BcTpe.ĪIaeTcfl oįIeHb peĀKo. B re.ĮeHne nocĮeĀHilx
TpHĀųaTH JIeT unpoKo Dac[pocTpaHnJlacb Berteroa incana. Cauuutt pac_
ĪIpocTpaHeHHbIMH LI3 oĀHoIeTHHx copxrĪKoB gBJIrIĮoTcrI Sinapis arvensis l.t
Raphanus raphanistrum; nepnufi pacūpocTpaHeH rJIaBHbIu o6pasorr s Ce_
repuoü, rropofi __ s Įoxgoü 3croxnn. Kpoue BHIĮIeyĪĪoMqHvTbIx, o6H.IHblMl{ copHgKaMH, Ha noJlgx H B caĀax gBflflIoTcq cJleĀyrcuļHe: Thlaspi arvense, Brassica campestris, Erysimum cheiranįhoi,des u Capsella bursa.
l'astoris; .pe)Ke BcTpeĪĮaįo'ncx Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh., Erophila
verna' Descurainia sophia u Sisymbrium officinale. B yc.nonxgx 3ctoHcķofi
CCP uoryr n õyayureu cTaTb 3JIocTHIIMH copHgKaMH y>xe pacnpocTpaHflIo_
ĮĮHecq Cardaria draba (L.) Desv. (puc' 275\, Sisymbrium volgense

Marsch."Bieb. ex E. Fourn. (pxc. l5B), S. altissimum L. (pac. 160),
S. Loeseliį Jusl. (puc. 156) n Rapistrum perenne (L.) All. (puc. 269).

Cauuun

pacnpocTpaHeHnblMH pyĀepaJIbHbIMH pacTeHHgMH flBJtgįoTefl, cap_

sella brrrsa-pastoris, Lepidium ruderale, Sisymbriurn offįcinale u Descuraįnia sophia.
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Pac.npocrpaHeHHe 3aHocnbix Br.rAoB cBfl3aHo rJraBHbrM o6pasou c )Kere3HLIMļį ĀoporaMu' raBaHqMH' cBaJIKaMH ļ{ TeppLlTopLIrļMH cKJIaÄos. fĪocņo,ĮF]Ho cBfl3aįIbl c 3THMH MecTaMH cJleĀyrcĪ]ļĪ.re BHĀII: Sisymbrium Loeselii,

S. altissimLrm, S. volgense, Diplotaxis muralis (L.) DC., Erucastrum
galiicum (Wiild.) o. E. SchuĮz, Brassica juncea (L.) Czern., B. elongata
Fhrh', Cardaria draba, Į,epidium densifiorunr Schrad. n Camelina microcįļrpa Andrz. ex DC. Pc>re lcr'peįļarol'Cfl CJĮeĀyloųĮre BHĀsI: Sisymbrium
orientale Torner, Erysimum repandum Höjer, Alyssum desertorum Stapf,
Diplotaxis tenuifolia (Jusi.) DC,, Brassica nigra (L.) Bess., Rapistrum
perenne' Ę. rugosum (L.) Ail.' Conringia orientalis (L.) Dumort., Camelina pilosa (DC.) Zing. u C. sativa (L.) Crantz emend. Fr' C,ryuaüni,tutt
3aHocHbiMll BįĪĀaMLLIB.rtfl}oTcfl Coronopus squamatus (Forsk.) Asch., Lepi_

dium perfoliatum L., L. campestr,e (L.) R. Brown, L. virginicum L., Eruca
sativa Milļ., Malcolmia africana (L.) R. Brown, Chorispora tenelļa (Pall.)
DC., Myagrum perfoliatum I-., Fibigia ciypeata (L.) Med., Rorippa
austriaca (Crantz) Bess. a Erysimum diffusum Ehrh.
Hexoropue BIaĀbĪ KpecToIĮBeTHbIX ĪĪpeĀcTaBJIaIoT co6oü ilĮpoKoĮį3BecT_
}{bĪe KyJIbTVDHbIe pacTeuan; Brassica oleracea L,, B. napus L., B. rapa L.,
Raphanus sativus ,L. u Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn., Mey. et
Scherb. ,IBJIrIIoTcfl lltHpoKc BbIpaņļ{BacMbIMH oBoļ]ĮI{bIMH pacTeHüflMI{. Tpn
nepBble
KaIļycTa, 6prcxra ĪI pelta
flBJIfitOTcrI Tįļl(xe xopouįįMĮĮ Kop-pacTenĮĪfiMlI.
įtoBbĪMļ,i
Hapray c HLIMi.I B nocJĪeĀHee BpeMfl cl'aJIH pacflpoc'ĮpaHfTbcfl KaK KopMoBbIe pacTeHļįfi IĪ HoBbĪe BHĀLI -_ 6eūaq lopĪļuua
1Sinapis aiba L.) H pailc (Brassica napus var. napus). onuru C MāCaIIaŲ_

IlbĪMįt ](vJļb1vpaMLr ToJIbKo_llTo HaĪ{aĮiįcb V Į.aJLA yxe nepBbIe pe3yJIbTaThI.
flo niraeloųgŅIcfl ĀaI{}IbIM, n 3crouuu MoxHo yciĪeiIluo BbIpaĪ.Ī(HBaTb B Kä:
Ī{ecTBe MacflįļĮ{HbĪx pacreuilri o3HML,Ie H gpoBbIe
Qopuu panca. Hexoropue
XpecĪolĮBeTHble BbĪpaUļHBaIoTcfl Ā,rlt ĀeKopaTĮ.IBHbIx IĮe,refi.

Cera, Peae4oBHe

-

Resedaceae DC.

I

I4s po4a pe3eĀa (Reseda L.) ana Bļ.IÄa.- p. xeļ'ITeHbKarI (R. iuteola

L.) u p.

}KeITarI

Ö.rrope 3croHNx'

(R. lutea.L.)

fB,ĪflIoTcn peĀKļ,IMĪ.I [pĮrIIeJIhųaMZ Bo

-

Ceru. JIalaHHnKoBbIe

-

Cįs'taceae

A' L.

Juss.2

Ceueficrgo npeĀcTaBJIeHo Bo Q.rrope 3crogNi.i ToIbKo oĀHHM, CIĪoHTāH:
ļIbIM BHĀOM __ coJIHųeųBeTotvI MoHeToJIl{c1urrr',r IHelianthemum nuntrnulariunr (L.) Dun.], pacnpocTpaHeuHblM oco6eugo n ceaepnoü ųacTĪl pecny6irurĀ 1Ą Ha 3anaĀHbļx ocTpoBax. flpoNspacTaeT Ha c)y'xfix' 6orarux I,Ī3BecTbĪo

JĪylax H lecolyrax' Ha aJIbBapaX H B cyxux LI CBeTJIbĮx cocHoBblx 6opax,
pexe Ha lĪecllaHbĮx lvlecTax.įį no oKpaHHaM Āopor. Hexoropue ca.r,oBbĪe..pa3_

ļ

CocrasĮa

fi'

3üaapr.

2 Cocrasr.rra C.
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Ta,ntr-c

*IoBLIÄĮ}oc'lįĮ KyJĮiJTLįBIrpyrcTC'I ÄJifl Äel{opaTLįBĮtLIx ųelef'i' TaI{}Ke HeKoTOpr,Ie
IĪHTpoĀyųHpoBaHHbĮe BLiĀbI poĀa conųĪĮelļBeTa' r'ĪaBHr}ĪM o6pa3oM B a"Iį']11Ī{_

{{apHrx.

Ceu.

@ua.n}ioBble

-- Violaceae

Ba'tsch

Į

Po.u ģua.rrrta (Viola L.) oxnaruBaeT B 3croI-Ittlz 17 cnonraltįĮbIX BįIÄOB.
Cpeafi rrHx 6o'ņee I-iJIįĪ MeHee įIacTo pacnpocTpaįleHbl Ha cooTBeTcTByl'orĮ{ilx
uecrooõt.IralIįiflx c1eĀ}rtotĮI4e nu4r,t: cį. yĀĮįBlITeJibHa'I (V. iriirabili's L.),

PrreuHuyca (V. Riviniana Reichenb.), ģ. necuauax (V. arerraria DC.)
rpuc.332), Q. ropuaa (V. morrtana L.), Q. co6auu (V. canina L'), ģ' ro_
T!frHafr. (V. r-i1iginosa Bess.) (puc. 342), ģl. 6onoruaN (V. palrrstris Į,.), ņ.
cBepxy_roJla'I (V. epipsila Led.), qr. TpexIļBeTHafl (V. tricolor L.) 'l Q.
ļIro1erlafl (V. arr,ensis Murr.). K peĀxltl,t tlnlt 6onee peĀKį{M BI'ĪĀai\t, BcTpe_
ųaroiļĮti\rc'I lJIaBrļį,ļi\I oõpasoiit Iļa 3aI]aĀIlblx OCTpoBax u Ha 3anaĀe Mal'epą_
Īiosoü įIaCTLI TeppIaTopIįļĮ' oTĮ{oc'll'cfl ģ. xoporxoBoJIoCHCTarI (V. hirta L.)
(pNc. 324), ģl. ,lecuax u,nu Peüxen6axa (V. Reichenbachiana Jord. ex Bo_
reau) (pNc. 329), ģl. rlicoral (V. elatior Fr.) (puc. 334) u Q' nlexar.
(V. pumila Clraix) (pnc. 33B) . Pacce'IHi'ic BcTpeĮļaeTcfl' rJįaBHbĪtu oģpasou
g sattaĀHoü ĪļaCTLI TepplrTopįIH, l. npyaon aa vJĪjĄ nepcI'{KoJĪĪrcrua; (V. per_
sicifoiia Schreb.) (pnc. 336), a MecTaI\{h no sceü TeppI4TopI'{II B cMetrlaHHbIx
_- ģ. xonvorax
€JļoBbIx lecax lta 6onee 6orarol't noĪ{Be I{ Ha cKJIoHaX
t\r. collina Bess') (puc. 326). fIo no6epexbĪo EanrxIlcķoro Mop'l peĀKo
Beponruo B KaĪ,acnpocTpauena ģ. npll6pexuafl (V. iitoraiis Spreng')'
pa:
o6rtapyxeua
ToJIbKo
į{ecTBe utyuaüuo 3aHecetlHoro paCTeI1rr, ņ 3croHttlt
ģ. cralauaf (V. saxatilis F. W. Schmidi). Ā;ig ĀeKopaTHIJHķtx ųerreü e
,t-aĀax !{ ūäpI{aX IxHpoKo KyJ'ĪbTiĪBĮ.Ipyrcrcx s. ÄyllĪHcTarļ (V. odorata L.),
,KoTopafl t]ePeĀKo ĀįIrIaeT' ii A}lIoTLiIIbĪ lJIa3KĮį (V. Wittrockiana Gams),
.IĪpeHM)/üĮeCTBeHHO I] a.rlbū}llļapįrflx
cp. poraral (V. cornuta L')'

ģ.

-

Ceu. EeroxneBbre --' Begoniaceae C. A. Agardh

2

I4s npeĀcraeilreūeü po4a 6erorrur (tsegonia L.) rrari6o"Īee ilĮipoKo pāc_
fipocTpaue}Iį,I B KyJIbType Ha oTKpbĮToM rpyHTe.H B opaH}Kepeüuux H I(oM_
'ĀeKopaTuBHbIx ĪĮeneft Bo MHorflx
HaTIįblx ycJtoBĮiffx.H BbipaųĮtBäIoTcrl Ānfl
.copTax 6. uecgųrtaf (B. semperflorens Link et otto), 6' *-1ptl-;r:::n'"
(B. Įtuber1li. rex Putzeys) u rH6pIl4uoro npoucxõ}KĀe,Hq 6. xly6Henax
B
opaHxepeügux
I(yJIbTHBļļoVIolCfl
BAĀbĪ
rhybrida hort.). Mgorue Āpylue
.hoJĪJIeKųHrlx.

l CocrasĮl"la C Taamc.
' Cocrasrr":a C Ta;ķrc.
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"'

Ceu. Iloņofixu.lxosHe

-

Elatinaceae Dutnort.

1

Cenaeücrso ĪĮpeĀCTaBIeHo ToJIbKo oĀHHM BļĮĀoM

ccM,IHHĮ,ļĪ\į
IļLIN{

(Elatine hydropiper L.),

- noBoüĮrltKoĪvl colĮĮyTņ_
cpaaHHTeJIbrIo peĀKo pacnDoc,ĪpaHeil-

B pecny6nuxe B o3epax H peKax' a TaK}Ke

(pNc. 352).

Ceķt. TuxņeHHHe

l npx6pexuoii uacrli

uopn

Cucurbitaceae A.. L. Juss.2

-

Į( ceuelicrņy oTltocrļTcrl ToJIbKo KynbTypgble BHĀbI. I,ls po4a rļepecTyflenb
BI.{Āot{ gBflqeTcrl n. 6e.nķrii (B. alba L.),

(Bryonia L.) pacnpocTpalļellHr,ĮM
.\{ecTaMH Āl{,{atoųHfi

.

Ap6ya cronosHü [Cirtrullus lanatus (Thtrnb.) Į,larrsi.] oĪieHb peÄKo

BrrpaIIļHBaeTcrI B opaH)Kepegx ĮI ĮiapHllKax.
Po4 orypeĮ' ĀbIHfl (Cucu,mis L.) ttpeĀcTaB.ileH ĀByMfl BIIÄaį{Īl
tro6uķHoseuurriu (C' sativus L.), uttpoxo BbĮpaIIĮHBaeMbIM Bo MHorHx CoBTax
XaK oBoųHoe pacTeHHe Ha olopoÄax u B opaHxepeflx H napHHKax' II Ā. no_

cesnoĮi u.ln o6uxuoseglroĮi (C. melo L.), aallrcuĮeücg orxocx:.ąĪbHo peĀKO,
BbĮpaųHBaeMbIM KyJIbTypHbIM pacTeHI{eM.

THķsa odllķHoseHuan, xa1auox (Cucurbita pepo I-.) rrr,poxo pacnpo-

cTpaHeHa KaK oBoųI{oe pacTeHHe H BbĪpaųHBaeTcg Bo MrĮoiHx copĪ'ax.

Ceu.

Ko.noKoĮbųHKoBbIe

-

Campanulaceae

A. L.

,Jtiss.3

CeĮleücrso oxBaTbIBaeT Ha TeppuTopxn 3croHuu TpH poĀa, H3 KoĪ.opį,Įx]
caMbIM 6orarr,tu no BHĀoBoMy cocTaBy gBI'IeTcrI poĀ KoJIoKoJIbqHK (Carn_
panula L.), nxarcuarcųnti BoceMb .nonragnu* BItĀoB. Ha coorseTcTBynilĮHx MecToo6utagggx qacTbĮMĮI BHÄaMįI gBJIgĮoTcrĮ K. panyHĮeJIeBnĀHuį-

(C. rapunculoides L.), *. cõopHuii (C. glomerata L.)' K. KpyryIo.ltucrnufl,
(C. rotundifolia L.)' K. nepcHKo.nncrguü (C. persicifolia L.) H I(. pacKl{ĀĮtcluü (C. patula L.).K. ĮIIHpoKoJIHcrHuü (i. latifolia L.) lr x. xpannBo_
.llllcrxuiį (C. trachelium L.) ECTpeųarcTcfl MecTaMH, r"nanĻllll.t o6paaom n
TeHHeTbIx JIHCTBeHHbIX H cMeuļaHHblx Jlecax' n npu6pexHrix KycTaplįnxax}
raKxe B napKax, a x. oneHrfi (c. cervicaria L.)
MecraMr.r Ha orKpbrrbrx
cyxux uectooduraurgx. Hg HįlTpoÄyIļHpoBaHHbIx -BuĀoB qaųe Bcero Bblpa_
lIļHBaeTcx B caĀax C. 'mediunl L., n .aJļbnHHapHgx C. carpatica Jacq. n
C. cočhlearifolia Lam.' B opaH}Kepeüuux H KoMHaTHbĮx ycJIoBHflx H Āpyrne
BHĀbI xoĮoXoJlbqHKa.

Į{s pola K.JI'HHK (Phyteuma L.) mecrautl ņ 6olee peĀxocroiiubĮx cueĮecax H JĪeconapKax' TaK}Ke n npudpexHblx KycTapHHKax MaTepgxosoil įiacTĮI TeppHTopXH pacnpocTpaHeH K. ķo.ltocucrllü (P. spicatun, L.1
gIaHHbIx

(puc., 365).

ļ Cocragx.ņa C. Taalrc.
2 Cocraņga, fl. 3üaapr.
3 CocraBula B. Ilyyceun.
696

Po4 6yxarrruux (Jasione L.) TaK}Ke npeĀcTaB.ņeH oĀHLlM sltÄoį{
- 6.
ropHbIM (J. montana L.), pacnpocTpaHenHblM MecTaMH Ha cyxüx H ūecqa_
Hbrx Mecroo1ru"ragusx.

Cer'l. JIoõenHeBHe

-

Lobeliaceae R. Brown

l

K npupolnoii tllope oTHocHTcfl oĀHH BHĀ
Įopruaua (Lobe_
- lodenug
Iia Dortmanna L.), BcTpeĪ{arcņüücq cpaBH[TeJIbHo
peĀKo o npr.rdpexrroii
3oHe o3ep c neCqaHbIM ÄHoM H npoepauHoü soĀoü. Bga pacnpocTpanell

ĪcJĪbxo B MaTepuKosoft ,{acrĮr TeppHTopHH (puc. 368). B caĀax H napKax
įIaųe Bcero KyJlbTI{BIrpyIoTcfl ÄJĪ' ĀeKopaTHBHux ųeneü L. erinurs L. u L.
cardinalis, L.

I

Cocrasnaa

B,

Ilyycenn.
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Lentibulariaceae L. C. Rich.l

This family is represented by trvo genera: PiltguīcuĮa L. and Utrįcuįarįa L. of ihe first P. uuĮguris L. is very rvidely spread ,on the territory
of Estonia in favourabļe habitats; the seco'nd species, P' alpina L', may
be found rarely and is knorvn from only few places in'the bogs of the
w,estern part of t,he Saaremaa Island (Īig. 2).
Two species of the IJl,rįcuĮarįa genuS' U. aulgarts L. a'rrd U. įntern'tedįa
Hayne, are quite frequent, whereas U. mįnor L. occurs farely, mainly in
lhe western parts of tlre isļands (lig. 6).
Verbenaceae J. St.-Hiļ.2

For the pas,l 60 years the occurrence oĪ Verbena officinaĮis L. įn the
E,stonian S.S.R. has not been noti'ced although, according io literature,
it was encountered as an adventive on the Saaremaa isļand.
Labiatae A. L. Juss.3

of the Labiatae family, 26 genera with 55 species, an-ļong whom tĮrere
are prirnary, adventive and naturalized s,pecies,, as we{1 as plants
distributed by cultivati,on, ,lrave beem discussed in detaįl. T,here are
relatively ma,n), usejuļ and decorativ,e plants as weļl as weeds among

thc representatives of ,t'his farmily.
The genus A juga L. is represented by 'very rare species, i. e. A. reptans
L. (fig. ll), A. geneuensis L' (fig. 13) a,nd A. pgramidaĮįs L. (fig. 15).
Teucrium scordįum L. occurs rareĮy, inhabiting damp ,pĮaces (fig. 18).
T. chamaedrgs L. and I. botrųs L. are regarded as adventives.

įB

y V.
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I(ask.
Y M. Ī(ask.
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Cotrinron species of įIle genuS Scuįelļarįa L. in damp places is S. gaĮe'
ricuĮata L..; S. hastifoĮta L. ,is distributed on ,tļre r'vesteln and northwestern coasts of Estonia (f ig'. 25).
Marrubįunl auLgare L', rvhich rvas lound aS a,n invading weed on the
Saarenraa Isļarnd and in the vicinity of the torvn of Võru (Īig.27)
previously, has not been found in recent )/ea'rs.
Sįderitįs morüana L. (fig. 29) lras been found aS a casual along rail'
way siciings irn recent y'ears.
The ge,nus Nepeta L. is ,reDresented by three species, of which ,V.
caįarįa L. is encountered rar'ci5 as, a r,veed (Iig. 33)' 'uvhereas N. grandi'
1/. sibįri.ca L. occur ,5 'g5gälpOS and are natura1ized
f Įora Marsch.-Bieb. a'nd

in some

places.
GĮechorna hederacea

on fresh and shady

L. is a very

,habitats.

Comlnon species and

is

distlįbuted

Two s,pecies' ,representing the genus DracocepltaĮum L., are com'paratively rare: D' thgmīfĮorum L. and D. }ĮugscltianaL. (fig.38 and 40).
PruneĮļa uuĮgaris L. is wideļy distributed throughout tļre republic.
ol įhe genus GaĮeopsĮs L. the species G. ĮadatLum L.,.G. speciosa MiļĮ.,
G. tetrahįt L. and G' bifida Boenn. are Very frequent as weeds in the fields
a'nd other places. Tlre occurrence and distribution oĪ G' pubescens Bess.
requires further investigation. G. angustifoĮia Ehrlr. ex Hoffm. is a rare
invader by the railroads (f ig. aa).
Tlre genus Lamįum L' is representecl in the E,stonian S.S.R. by five
species. The most frequeut weeds are L. purpureunx L. and L. album L;
Į-. amplexicauįe L. a'nd L. hgbridum Viļl. are encountered mo're rarely,
and į. rtracuĮatum L. is distribu'ted iln decicluous broad-ļeaf forests (fig.5a).
Ga\eobdoĮon ļutcutn Huds. is not a rare s,pecies in the Spruce f orests on
rich soils.
If we discuss the species of the genus Leonurus L. in a narro\Mer
conception we may say two species are represented in Estonia. L. cardįaca'
L. s. str. is known in some areas in Western Estonia (fig. 59) and L.;
:eįlįosus D'Urv. is commot-t for the who1e territory of the repub1ic'
Chaįįurus marrubiastrwlt (L.) Spenn. has been Īound only 9ņ...
Baļlota nigra L. s. str. is encountered oniy rarely as a weed.
oĪ tlre genus Stachųs L. the species S' sglaatica L. is frequerr,tly,
disįributed on rich,soiļs in the forests; S. paĮuslris i,. is forrnd orn water'
ba'nks and in fieļds. A reļatively rare species is S. annuu (L.) L,, which
is distributed mainly on the railway sidings (f ig. 66). The occurrence of'
S. aruensįs (L.) L. is doubtful. S' bgzantinu C. I(ocĮr is a rvidely spread
decorativc p;lant.
' Betonįca off icinaĮis L. inhabits dry and SparSe forests and forest parks,
being distributed maünly in Central and South Estonia (fig. 68).
A1ļ the species oĪ SaĮuįa L. occur as casltals or are cultivated as
decorative plānts in Estonia. Rarely or even'very rarely do we encounter
S. pratensĮs L., S. flemorosa L. and S. nutan's L. (Īig. 70,72 a,nd 75); S.
.aerticįlĮaia L' roCCüfS more frequently (Īig. 77), havĪng penetrated into
6e9

natural communities in Some places. S. spĮendens Ker_Gawl. is tlre most
rļistributed among ģhe deoorative species.
CĮinopodium uuĮgare L. is a quite frequent species on shady ĪĪleSo:
trophic habitats, wlrereas Acįnos aruensįs (Lam.) Dandy'occurs f,requently
on dry open places.
Hgssopus offīcinaĮis L. is grown sometimes aS a medicinal, spice or
decorative plant; it very rar,ely runs wild.
origanum auĮgare L. is a frequent species in dry habitats.
Thgmus pulegĮoides L. occurs locally (fig. 86); Th. serpglįant. L. is
very common ,on sandy habitats.
Lgcopus europaeus L. is a usual species on the damp and wet praces
and on the waterbanks.
T,he genus Mentha L' is represented by several species. M. araensįs
L., especia{ly as a fieļd weed, may be met very frequently on darmP
habitats; M. aquatica L. and M. xuertįcįį.ļ,ata L. ocęur more rarely along
and M. spicata L. (as a naturalized species) occur in few places; M.
\ piperita L. is a rare cultivated species.
ElshoĮtzįa cįļįaįa (Thunb.) Hyl. occurs aS a rela,tively ra,re casuaį
(fig. e8)
Globulariaceae A. P. DC.t
Gļobuį'arįq aphgĮĮantes C,rantz occurs irn Esįonia as an escape and
is known from-one habitat only in Jõgeva district.
Cuscutaceae Dumort.2
Due to cons,tant activity in the fig,ht agai'nst cuscutaceae, the representatives of the genus Cuscuta L. are very rarely encountered in Estonia.
Heretoiore 7 species have ,been discovered, arnong whioh only one, c.
europaea, L., is sp,ontaneous. 'C. epithgmun (L.) Murr. was m,ost probably
brought in together wįth clover seeds l,o,ng ä9o, and is n'ow locally
naturaļized.^The sam'e may be said abou't C. trifoĮii Babingt. which is very
close to the for'egoing species but gr,ows only in cļover. Do,zens ,of years
ago C. epiĮinum Weįhe' was very frequent in such places of S,ouįhern
Estonia where fļax was being gro\ņn. Now it is vory rare and usual{y
ap'pears on occasions whe,n imported seeds of flax are being used. c.
campestris Yuncker was brought tro Estonia wi,tiļr the lucern seed in 1953.
That same year it was registered in I I ,farms on an area of 9g ,hectares.
It did not spread rmuch and was destroyed in the course of several yea,rs.
Īhe seeds ot C. campeslris do no,t endure the winter in Estonian conditions.
C. suatleoļens Ser. was fouņtd only rrn,ce in North Estonia and C. Gronoaįį
willd. in the botanįcal.gardens in Tartu.

rByS.
t By.L.
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Orobanchaceae Vent.l

This family is represented only by one genus, orobanche L., i,n Estonia.
The species of the genus orobanche are encountered very ,rarely in our
flora and do ,n,ot belong to the 9üararntine species. Hereto'lore only eig,ht
species have been discovered, among which iour species: o. paĮĮidifĮora
Winrm. et Grab. (fig. 1lt), o. eĮatįor Sutton (Īig. ll5), o. aĮsatica Kirschl'
(fig. 1l7) and o. lįbanotįdls Rurpr. (fig. 1lB), are s,pontaneous. The ļast
listerl is cļ,ose to the polymorphous o. aįsatįcu and is separated from it
on 'the basis of differing systematicaļ chalacteristics as being a species
with a more western distributįon. o. Į.įbanotįdįs was already known in the
last century aS a spontaneous species. T,he individua]s of tlre o. aįsatįca
type have recently been lound 'together rvith o. įįbanotįdįs and on the
same hosts. In suoh case the systematical importance of o. aįsatįca as
a species is questionable as it is mentioned in the Fļora of U.S.S.R. vol 23.
Since there is littie material about it in Estonia we are unable to make
a conclusion o,n th,ese two srpeoies. Acoording to tradition, both taxons
are considered as independent species in this work.
T,he other 4 species: o. purpureu Jacq. (fig. l06), o. raftĮosa L.
(fig. l08) , o. cargophgĮĮacea Smith (fig. l09), o. crenata Forsk. (fig. ll3),
u'ere brought into Estonia together with imported cereaļ seeds and each of
them has been observed o,nly o,nce.
Plantaginaceae A. L. Juss.2

This family is ,represented by two genera in Estonia: PĮantago L.
and Lįįtorelia Bergius. Seven S|pecies belong t'o the genuS PĮantago.
P- major L. is very common especially nea,r houses, in yaids and on roadsides, P. medįa L. is widespread on the r,oarlsides, on meadows, rarely on
alvars. P. ļanceoĮata L' is 'distributed especially on clover fieĮds and on
dry meadows. P. marįtįma L. is a usuai plant in the sa1ine belts aļong
ihe coast of Estonia; P. \ülįnterį Wirtg. is f,ound in the same habitats ū
Western Estonia but less com,monly and only Įocaliy. P. indįca L. and
P. maxima Juss. are .rare casuals.
The genus LįttoreĮ.ļa is re,presented by ,oniy one species, L. unifĮora
'(L.) Asch., occurring only on įhe western coast of the Saaremaa Island
(Īig' na). It grows in brackis'h water in shaļļow po,nds which were at one
time connected wįth the sea. The plant was first discovered in Estonia
in l93l and is under rprotectio,n as a rarity.

'2 By L. Viljasoo.
By E.

Lellep.
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Hippuridaceae Linļ<t
HippurĮs ouĮgarĮs L. is a Common and widespread plant on the ierritory
of Estonia; H. įanceoļata Retz' is encountered very rarely; it has begn
recorded onĮy fnom two places (fjg' l27). According to the data of old
literature H' tetraphgĮļa L. fil. is mentioned frcrm Estonia but recently
these data have not been proved.
Callitrichaceae Link

2

CaļĮi,trįche L. is represented by four species in the Estonian fl,ora.
The most distributed of them is C. cophocarpa Sendtn.; C' hermaphrodĻ
tįca Jus|. (fig. l29) a,nd C. paĮustris L. emend. Sch,otsm' (fig. l33) are'
rarer or local. C. stagnalis Scop. (fig. 13l) is relat,ively rare and mainly
distributed on įhe continenta1 part of the territory.
Papaveraceae A.

į'-'

L.

Juss.3

The Papaueraceae family comprises many genera in Estonia, among
which there are representatives of four genera (CheĮidoniurn L', Corųdalis
Vent., Fumarta L., Papauer L.) belonging to the spontaneous flora of
the territory.
Chelįdonįum maįus L. is common local1y a11 over the repubiic growi,ng
mainly on wasie grou,nd.
P. argemone L. occurs as a weed locally and in rvaste places, on
ra'ilroad sidings and ,on sandy slopes. P'' dubįunl L. is distributed as
l weed and adventive aļl over the territory but sparsely. P. som'ni|erum
L. and P. rhoeas L. are gr,own as decorative plants in gardens and,
frequently run wiįd. P. alpinum L., P. nttdtcaule L., P. orientaĮe L.,
P. bracįeatum Lindl' and others are also cuļtivated in the gardens.
Two species of tlre ge,nuS CorgdaĮis are distribrrted in Estonia: C' fabacea (\etz.) Pers. is f,ound most often in the west of the continental part
of the territory in deciduous .iorests and bushes, and C. solįda (L.)
Swartz is locaļ mainly in mixed sprucerhardwood forests, i,n deciduous
forests and in coastal copses.
Fumarįa officĮnaĮĮs L. is cormmon aļļ over tlre territory as a weed oņ
fields, in vegetable gardens and in gardens.
of the genus GĮaucįam, Adans., G. flaaum Cra'ntz is grown comļparatively rarely in gardens aS a decorative 'plant; G. cornįculatunl (L.)
J. H. Rudolph occasiornally occurs as a casual on railway sidings.
EschschoĮtzia caĮifornĮca Cham', Dįcentra spectabiĮĮs (L.) Lem, a.nd
others are very often cultivated as decorative plants.

Bv V, Puusepp.
Bv L. Laasįmer
Bv J. Eiļart.
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Cruciferae B. Juss. ex A. L. Juss.r

Up to date 48 genera with 89 species of the Cruciferae have been
estabļished i,n Estonian f 1ora. Furtherrnore, 7 cuļtivated plan.is, that
ocoasio'nally run wiĮd, have been described in ,the present volume. Judging
from the number ņf 5rpeciēS, t,he mustard famiĮy takes fifth pla,ce in
Estonian fļora. Among the Crucif erae oĪ Estonia there are 35 antropochores,
27 apophytes, 24 hemeradiaphores and t hemerophobe. Two ,new fortrns,
Turrįtįs glabra Ī' gĮaberrima Kurisk and Lepidium ĮatifoĮiunl Ī. pubescens
Kuusk, ļrave bee,n descrfbed fro,m Esto,nia.
Spontaneous flora of the Crucī|erae is oomparatively rich in species in
West and Nor'th Estonia, oondiįioned by favourabļe clįmatic and soil
conditio,ns. Hornungia petraea (L.) Rei'chenh., Draba nruraļįs L' Lepidturn
ĮatifoĮium L., AĮgssum Gmeļįnįį Jord. et Fourr., CachĮearįa danįca L. and
Cardamįne hįrsuta L. are distributed only in the western part of the
territor'y. Sisgmbrium supinum L., Crantbe marįtįma L., Draba įncana L.
a,nd Isatįs tįnctorįa L. have western and partly northern distribution.
Hornungia petraea (L.) Reichonb. and Draba muraļįs L., both of Modi_
terranean origin, have a restricted area in the Baļtic basin, whereas both
have their eastern b,oundary of distributio'n in West Esto,nia (Īig' 29a
and 239) . Lepidium latĮfoĮium L. of Wester'n Asian origin reached Estonia
from West Europe by sea. In Es|onia it is fou,nd locally on įhe shore of
įhe wester,n isļands and on įhe west coast of the maįnland (fig.2s2).
Alųssum GmeĮįnįį Jord. et Fourr., from the centraĮ ancį easter,n Eur,o,pean
steppes, reaches the north_west boundary of its distrįbutįon on the sand
dunes on Saaremaa Isļand (Īi,g. 22a). In Estonia the ļocalities of CochĮearįa danįca L. are the only ones in Sovi'et Union. The eastern boundary
of its area runs through the western islands of Estonia (fig.3l3). As
AĮgssum Gmeļįnļį J'ord. et ,Fourr. and Cochļerrįa danįca L. are on,ly
known from a few ļocaļities they are rt.nder protection. In Estonia the
ļocalities ot Cardamįne hįrsuta L. (fig. l94), that has Mediterranean
origin, are situated near tthe nor,ther,n boundary of ,its distribution.
Sisgmbrium supinum L. of wester,n European distribution has a small
restricted area i,n the North_East: on Öland, Gotland, a,nd in West and
North Estonia (fig'. l5a). T,he are'a ol Crambe maritįma L. extends fr,om
the Atlantic coast eastwards to the Baltic basin in Estonia at 25.5"
eastern longitude (fig. 267). The eastern boundary oĪ Draba įncana L.
running from the norih-east to the south-east crosses West and NorthĻVest Estonia (fig. 233), IsatĮs tįnctorįa L., distri,buted from West Europe
to Himalaya, is represented in the northern part of its area on the Baltic
coast by var. marįtįna (Ru,pr.) Schmalh. (fig. 208) . Lunarįa redįaįua L.
(fig. 2ll)' Cardamįne buĮbifera {L.'1 Crantz (fig. l92) and Aļļįarįa
petiolata (Marsoh.-Bieb.) Cavara et Grande (fig. 152) are mai'nly found
in ļil/est a,nd North Esfonia, rarely in the southern part of the country.

t
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Lunarįa redįuįaa L. and Cardamįne buĮbifera (L.) Crantz are the species
of broad-leaved forests of central Europe. The first reaches the northern
boundary ol its distri,bution in North Estonia in broad-Įeaved forests on
the slopes of limestone breaks. The nort,hern boundary of the second
species may be draw,n n'o,rthwards of Estonia. Also t]re l'ocalities oĪ AįlĻ
aria petioĮata (Marsch.-Bieb.) Cavara et Gra'nde, of Mediterranean
origin, are situated in Estonia not far frorn the northern boundary of its
distributįon. T,her'e aĪe no sp,ecies of the Cructf erae of whi,ch the distribution boundary could be drarvn thr,ough East or South Estonia. The only
locaļity oĪ Teesdaįįa nudįcauĮis (L.) R. Br,own in South-East Estonia is
situated near the nort,h-eastern boundary of its distrįbution (fig. 3ll).
The species comm,only distributed alļ over the country are the f,ollowing:
Barbarea arcuata (opiz ex J. et C. Presl) Ęeichen,b., B. sįrįcta Andrz. ex
Bess', Rorippa įsįandįca (oed.) Borb., Sisgmbriunt officinaĮe (L') Scop.,
Descuraįnįa sophta (L.) Webb ex Prantl, Ergsimun clrcįranthoįdes L.,
Cardamįne pratensis L., C.amara L., Card.aminopsis arenosa (L.) Hayek,
Arabis hirsuta (L.) Scop., Turrįtįs gĮabra L., Bunįas orįentaĮįs L., Berteroa
incana (L.) DC., ErophįĮa aerna (L') Chevall., Brassica campestrls L.,
Sinapis aruensįs L., Raphanus raphanistrum L., CapseĮĮa bursa-pastorįs
(L.) Med., Lepidium ruderale L. and Thlaspi araense L.
In Estonia the mustand family is rįch in weecįs. Bunįas orientaļįs L.
tlegan to spread more widely in tlre middle oĪ the lāst century and lras
become one of the most resistant weed toclay. Barbarea'arcuata (Opiz
ex J. et C. Presl) Reic,henb. aļso occurs abunda,ntiy locally as a result of
late contr,ol. As for Barbarea auĮgarts Ę. Brown s. str. it is necessary to
stress its very rare .occurrence' Berteroa įncana (L.) DC. has becorme
widespread whithin the past 30 years. Of the annual weeds, the most
frequent and abundant l,ocally are Sinapis aruensįs L. and Raphanus
raphanistrum L. The first has the widest distribution in the north, the
second in the south of Estonia. In addition to the above-mentioned, the
followi,ng are common weeds in fields and gardens: ThĮaspi aruense L.,
Brassi,ca campestris L., Ergsimurn cheįranthoįdes L. and CapseĮĮa bursapastoris (L.) Med'; Arabidopsis Thalįuna (L.) Heynh', ErophiĮa aerna
(L.) Chevalr|., Descurainia soplLia (L.) Wobb ex Prantl and Sisgmbrįum
officĮnaĮe (L.) Scop. are less common. In Estonia Cardarįa draba (L.)
Desv. (Īlg' 275), Sisųmbrium aoĮgense Marsoh.-Bieb. ex E. Fourn.
(fig. l58), S. aĮtįssįmum L. (fig. 160) , S. LoeseĮji Jusl. (fig. 156) ärild
Rapistrum pereftne (L.) All. (fig. 269) tend to s,pread and may bec,ome
tireso,me weeds in the futu,re. CapseĮĮa bursa-pastorls (L.) Med., Lepidium
ruderaĮe L.' SisųmbrĮum officinaĮe (L.) Scop. .and Descuraīnįa sophia
(L.) Wobb ex Pra,ntl are the most general rud,eral plants.
Advantitįous species are conlined mainly to railway stations, railway
sidings, ports and loading places. The s'peoies constantly,confined įo these
habitats are the following: SisgmbrĮum LoeseĮįį Jusl., S. aĮtįssįmum L.,
s. uoĮgense Marsch.-Bieb. eX E. Fourn., DipĮotoxis muralįs (L.)
DC., Erucastrum gaĮĮi,cum (willd.) o. E. Schulz, Brassįca ļuncea
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(I..) Czern., B. eĮongata Ehrh., Cardarįa draba (L.) Desv., LepĮdįurn densi|Įorum Schrad. and Cameįįna mĮcrocarpa Andrz. ex

DC. The lollowing are found

,rnore rareļy: Sisgmbrįunl orįentaĮe Torner,
Ergsimurn repandum Hõjer, Algssum desertorum Stapf, DipĮotaxis tenuį-

folia (Jusl.) Dc., Brassica nĮgra (L.) Bess., Rapistrum, perenne (L.) All.,
'R. rugosum (L.) All.' Conringia orįentaĮįs (L.) DumorĮ., CanteĮina piĮosa
('DC.) Zing. and C. satįaa (L.) Crantz emend. Fr. occasional casuals are

the following: Coronopus squamafas (Forsk.) Asch., LepidĮum perfoĮiaturn
L., L. campestre (L.) R. Brow,n, L' oirgĮnicurn L., Eruca satiua Milrl.,
Maįcoįmįa africana (L.) R. Brown, Chorispora teneĮįa (Pall.) Dc.,
Mgagrutn perfoĮiatum L., Fibigia clgpeata (L.) Med., Rorippa austrįaca
(Crantz) Bess. and Ergsimurn diffusum Ekrh.
Some species of the Crucif erae are well-known cultivated plants. Bras'sįca oĮeracea L., B. napus L., B. rapa L., Raphanus satįuus L. and Armotacįa rustįcana (Lam.) Gaertn., Mey. et Scherb. are widespread vegetables.
The first three are widely distributed as good iodder plants. In addition
įo these ordinary fodder plants, SĮnapis aį.ba L. and Brassica, napus YaĪ.
napus are spreading as new ,ones. The experiments with oil plants have
just begun and the first resuļts have been obtained. The summer and
rr'inter forms oĪ Brassįca napus var. napus could be future oil plants
in Estonia. Sweral species are cultivated for decorative purposes.
Resedaceae DC.t

Two species belonging to the genus Reseda L., R. Įuteola L.
R. Įutea L., are rare adventives in Estonia'

and

Cistaceae A. L. Juss.,

This family is represented in ļhe flora of Estonia only by

one

spontaneous species HeĮįanthemum nummuĮarįum (L.) Du,n. which is
distributed especially in įhe norther,n part ol the republic and on the
'western islands. It grows on dry calcareous soiļs in meadows, on alvars
and in dry and light pine forests, rarely on sandy soiļ and on the road_
sides. A few varieties of the garden type are cultivated for decorative
purposes, aļso a few intr,oduced speci€S o'f the genus HeĮĮanthemum,
mainly in rock gardens.

Violaceae Batsch

E

The genus VįoĮa L. includes 17 spontaneous species in Estonia. Among
the more or less frequently spread i,n the appropriate habitats are V. mįrįbįĮįs L., V. Rįaįnįano Reichen.b., V' arenaria DC. (fig. 332) , V. montana
L., V. canįnaL' V. uĮiginosa Bess. (fig' g42), v. paĮustris L',V. epipsiĮa

t
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Led., V. trįcoļor.L. a,nd V. araensis Murr. Rare or very rare species are
V. hįrta L' (fig. 32a), V. Reįchenbachįana Jord. ex Boreau (fig. 329)"
V. eļatįor Fr. (fig. ffia) and V' pumiĮa Chaix (fig. 33s), encountered
mainly on the western islands and in the wester,n part of the'Estonian
mainland. V. persicilolia Schreb. (fig. 336) is scattered mainly in the
western part of the territory; V. coĮįįna Bess. (fig. 326) is local i,n mixed
spruce forests on fertiļe soil and on slopes and is Īound all over the
territory. V' lįtoraįįs Spreng. is rarely distributed on the coast of the Baltic
Sea. 7. saxatįļįs F' W. Schmi,dt was found only ,once, most probably as
a casually brought i,n plant. V. odorata L., würich olten runs wiļd, and
V. llįttrockįana Gams are cultivated in gardėns and parks for decorative
purposes, V, cornuta L. rnainly in rock gardens.
Begoniaceae C.

A'

Ägard,h

t

The foļlowing representatives of the genus Begonia L. are widely
cuļtivated on open grounds, in hothouses and in rooms and are groīū/n
for decorative purposes įn many sorts: B. semperfįorens Link et otto,
B. rex Putzeys and the hybrid B.\tuberhgbrida hort. Many other species
are cultivated in hotlrrouse coļlections'
Elatinaceae Dumort.2

This family is represented only by one species: Elatįne hgdropiper L.
Įt is relatively rarely distributed in lakes, rivers and also on the seashore'
(fig. 352).
Cucurbitaceae A. L. Juss.3

This family consists only of cuļture species. BrgonĮa aįba L., running
wild in some places, is the most distributed species oi the genus BrgonĮaL.
Cįtrulįus įanatus (Thunb.) Mansf. is very rarely grown in hothouses
and greenhouses.
The genus Cucumįs L. is ,re,presented by two species: C. satįaus L.
grļown äs a vegetabļe in truck gardens and gardens in many
widely
is
scjrts, in hothouses a,nd greenhouses; C. meļo L. is rarely cultivated įn,
Esįonia'
Cucurbįta pepoL. 'is widely spread as a vegetable plant in many sorts*
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Campanulaceae

A. L.

Juss.t

This family includes three genera on the įerritory of Estonia. The
richest of them in species is the carnpanula L. which consists of 8 spontaneous species' C' rapuncuļoįdes L., c. gĮomerata L., C' rotundifoĮia L.,
C. persicifoļįa L' and C. patuĮa L. are frequent in appropriate habitats.
'C. ĮatifoĮia L. and C' tracheļįum L. are met locally ,mainly in shady
'deciduous a,nd mixed forests, in coastal brushwoods and in parks; c.
.teraicarįa L. is found on open dry rlrabitats. C. rnediutn L., grown in
gardens, C' carpatica Jacq. and C. cochĮearifolia Lam., grown in rock
gardens, are the most frequent įntroduced species; in hothouses and in
.rooms also other s,pecies of Campanula L. are grown.
Phgteuma spicatum L. (fig. 365), which belongs to the genus phgteuma
L., is distributed in sparse mixed woods and forest parks and in coasįal
shrubberies on the Estclnian maįnland.
The genus lasįone L. is likewise represented by one species, namely
J. montana L., which is ļocal on dry and sandy habitats.
Lobeliaceae R. Brown

only one

3

species, Lobeįįa Dortmanna L., encountered co.mparativety
with sa,ndy bottorm and cļear water, belongs to the native
.flora. It is spread only on the mainļand part of the Estonian territory
{fig. 368). The most oommonly cultivated decorative species in parrks and
gardens are L. erįnus L. and L. cardįnaĮįs L.
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(EESTI Nsv FLooRA, v KÖlTEs MAINITUD sÜsTEMAATlLlsTE ÜHlKUTg
TEADUSLIKKUDE NIMEDE JA sÜNoNĮJÜMlDE TĀHESTIKULINE REGISTER
Kehtivad nimed .on toodud kursiivkirja's, sünonüümid _ hariļikus kirjas. Poolrasvase kirjaga arv viitab leheküljele, kus antakse vastava taksoni kirjeldus, kursiįvkirjaga arv _ leheküljele, kus on joonis.

AJĪoABtlTHbln yKA3ATEJlb HAyųHbIx HA3BAHVE u cuHoHtlMoB
cHcTEMATĮļĮlEcKLlx EÄļ4Ht4ų, ynoMfHyTblx B v TOME <oJloPbl
SCTOHCKOfl CCPI
Įeücrrure"lrulte Ha3BaHĪįg npĪ{BeĀeHbI I(ypcHBoM' cļlHoHļĮMbI 06bIKHoBeHHbrĖ
rupįQToM. Ųlrclo nolyxupulrrrl urpuQToM yKa3HBaeT cTpaHHĮy, Ha KoTopoli ĀaeTcį onü_
caHHe TaI(coHa' Īļļ{cJIo KypcLļBoM _ cTpaHIļĮy, Ha KoTopoü ĀaeTcfl ptlcyHoK.
Acharįaceae Harms 645
Acįnos Moench 40, ļ64, 167
aĮpīnus (L.) Moench l69
araensįs (Lam.) Dandy ļ67, 168'

Alricanae (sekts.)

688,

geneuensis

421

L.

vaĪ. aįpesįrįs (Dumort.) Beck 49
Yar. eįatļor (Fr.) Briq. 49

vaĪ. eļatior (Fr.) Briq. f.

al-

49

\ A.

pseudochia Shost. 43
pgramidaĮis L. 43' 49, 50' 686, 698
i. genuina Ducommun 52
Ī. pgramidaĮis 52
reptans L. 43, 44,686, 698
var. atropurpurea hort. 46
var. genuina Ducommun 46
- vaĪ. purpurea hort. 46
vaĪ. reptans f. Įasįostemon Beck
46

vaĪ. reptanī Ī, stolonifĮoro Bo'
geĪļh. 46

?08

42

petioĮata (Marsch._Bieb.) Cavara et

43, 46, 47, 6B6, 698

vaĪ. geneuensįs 49
reptans L. 49

l 18

309

698

pestris (DLrmort.) Beck

.Aläa Gorschk. (rida)
Alįįaria (sekts.) 308

(alamsuguk.}

Alįįarįa Scop. 306, 308
Matthįoli var. bracteata Rupr.3lĮ
oIlicįnaļis Andrz. ex Marsch._BieĻ

167

Ajuga L. 38, 39, 42, 686,
cįja Schreb. 43

Briq.

38, 39, 42, 60
Ajugoideae Benth. (triibus)

700

thymoides Moench
Actįnostemma 645, 646
Aeoįanthus 39

Ajugoīdeae (Benth.)

Grande 309' 3ļ0, 693' 703, 704

var. bracįeata (Rupr.) Markgr_

3ll

vaĪ' petįoĮata 3ll
AĮĮįarįįnae (Prantl) Kuusk (alamtriib.)
Alsinastrum gyrospermum Rupr. 644
AĮgsseae DC. (triibus) 303, 423

frgssinae (Prantl) Hayek (ala.mtriib.)

30&

429'

A,Įgssurn (sekts.) 430

AĮgssum

L.

305'

429

(L.) Nathh. 4g0, 435,
arenarium Gmeį. 430
aĮgssoid.es

calycinu.m
campestre

clypeatum

436

L. 435
L. 429

L.

437

desertorum Stapf 430, 432, 433, 69ą.
705

Gmeļįnįį Jord.

431, 692, 703

et Fourr.

429, 43Ę

AĮgssum incanunl

_

minimum

minimum

L.

Bal,ļota borealįs Schweigg. 136

440

L. 442
wįlļd'

-

432

montanum L. 430
var. angustifolium Heuff. 480
var. arenarium (Gmel.) Klinge
430

-

foetida Lam. 136
nigra L. 133, 134, 136, 688, 699
ssp. foetida Hayek 136
ssp. nigra 133
ssp. ruderalis (Swartz) Briq.
t33

-.
- vulgaris
Barbarea

ruderalis Swartz

ssp. Gnrelinii (Jord. et Fourr.)

Thell. 480
AmpĮexicauĮia Briq. (alamsekts.) l l3
Anocarpurn DC. (sekts.) 461
Arabįdeae DC. (triibus) 303, 308

R. Brown g0O,

arcuata (Opiz ex

704

Ärabis sect. Cardarninopsis C. A.

704

f. arcuata

arenosa

693,

Mey.

iberica (Willd.) DC.

390

Gerardįį (Bess.) Bess. 3g9, 40l,

B93,

taurioa DC. 346
uuĮgarĮs R. Brorvn 344, 349, 360,

704

351, 693,704

var. arcuata (Opiz ex J. et
Presl) Fr. 346
ssp. arcuata (Opiz ex J. et

401

Ī. gĮabra (L.) Lange 40l
var. glabra (L.) Harįm. 40l

Presl) Simonkai

Thell.

401

-

petiolata Marsch.-Bieb. 309
planisiliqua (Pers.) Reichenb.
Thalįana L. 393

Arctomecon

273

Armoracįa Gaerįn., Mey.
371

et

401

Scherb'

Schcrb. 371, 372,694, 705
ArnogĮossum Decne. (sekts.) 248

Asteraceae 654,

655

Asteraįes 654
Astrocarpus sesamoįdes (L.) Duby 582
Aoįcennįa 33

BaĮĮota (sekts.) l33

Baļļota L' 42' l33
alba 134, t36

-

{5.

el

Fouc.

ssp. vulgaris 350
var. vulgaris 350
- - L. 638' 695, 706
BegonĮa
boįįuįensįs DC. 642

LĮmmīngiĮ hort.

aquatica (L.) Kostel. 359
lapathifolia Gil. 371
rustįcana (Lam.) Gaertn., Mey.

C.

350

Euansįana Andrews

304,

C.

346

B. brachycarpa Rouy et

hį'rsuįa 40l

s,sp. hirsuta 399

ssp. planisiliqua (Pers.)

348

strįcta And,rz. ex Bess. 34Ą' 345' 693'

ssp. Gerardii (Bess.) Hartrn. fil.

f'

348

402

396

HaĮlerį L' 398
hįrsuta (L.) Scop. 398, 399, 400,
704

350'

lyrata Asch. 350
var. iberica (Willd.) Asch.

398

giabra (L.) Bernh.

Fouc.}

Kuusk 350
l. pubescens (Busch) Kuusk
var. pubescens Büsch 350

398

(L.) Scop.

350

Ī. brachgcarpc (Rouy et

390

alpina L.

843

J. et C.

Presl)
Reichenb. 344, 346, 347, 352, 693,

Arabįdįnae Hayek (a1amtriib.) 395
Arabidopsis Heynh. 407, ggg
Thaįįana (L.) Heynh. 393, ,94,

Arabįs L. 307,

133

lĮoifmansegg et Lįnk liti}

*
*

'

nitida Dryand.

&38

638

640

obĮiqua L'Hėr. 640
rex Putzeys 640, 641,695, 706
rosaefĮora Hook. 642
scandens Swartz 638
semperlĮorens Link et otto 639, 640,
695, 706

\tuberhgbrĮda hort' 640, 642,

695,

Veitchįį Hook. 642
C. A. Agardh 586, 638,

695,

706

Begoniaceae

7M
Bergia L. 642
Berteroa DC. 305, 4Bg
īncana (L.\ DC. 440, 44l' 693'

704

709

Betonįca

L.

annua

38, 39' 42, l45

L.

144

grandillora Benth. 145
grandillora Stņh. ex wilļd. l45

macrantha C. Koch

145

oĮficinaĮīs L. l46, /47, 688,
var. gĮabrata Koch t48

Brassįca oĮeracea var. uįrįdįs
orientalįs L. 5l4
464

rapa

Led. p. p. 478
ssp. campestris (L.) Claph.

1. esculenta (Schimp. et Spenn.)
Bogenh. 480

var. oleįĪera Dc' 48l
var. rapa 480
ssp. rapa

(DC.) Mansf.

Thell.

47|, 476, 477'

Mansf. 481
sinapistrum Boiss. 488

tenuifolia (Jusl.) Fr.

481

476

L.

475,

694, 704

muralis (L.) Benth. 461
napus L. 470, 476, 479, 482,
70õ

694,

esculenta DC. 482, 484
var. napobrassica (L.) Reichenb.
482, 483, 484

705

nigra (L.\ Bess. 471, 476, 4AS,

oĮeracea
705

-

L.

acephala DC. 480
var. botrgtis L. 480
var. capitata I-. 480
var. gemmįĪera DC.' 480

var. gonggĮodes

L.

7,t0

Brgonia

Briq. (alamtriib.)

L.

(atarntriib.)
471

92

646, 696, 706

aįba L. 647' 648, 696'
dioica Jacq. MB

706

Buniadeae DC. (triibus) 408
Bunįadįnae (DC.) Hayek (alamtriib')
Bunįas L. 30l' 307, 409

L.

orįentaĮįs

408

500

L' N2, 4ļ0, 4ll, 4l2,

693,

704

Cakįte Mill. 30l, 307,

499

baļtica (Jord. ex Rouy et
Pobed. 500

Fouc.)

rrlarįtįma Scop. 30l' 500
f. ba,ltica Jord. ex Rouy et Fouc.
500

ssp. baĮtĮca (Jord. ex Rouy et
Fouc.) Hyl. ex P. W. Ball S00,

50t,

480

napobrassica L. 482
var, sabauda L. 480

z.

486,

470, 478' 479, 484, 694,

B.

'

Brunonįaceae 654

cakile

oleifera DC. 452, 484
- A.
ssp. rapifera Įletzg' 482, 484
694, 705

Braya supina (L.) Koch 313
Brunella Moench 92
vulgaris Moench 93
BruneĮįįnae

B.

var. napus 482, 484, 694,
f. annua Metzg. 484
f. bįennįs Metzg. 484

Brassįcįnae (Prantl) Hayek

Brassicotypus Dumort. (sekts.)

464

juncea (L.) Czern. 471, 474,

460

Brassicaceae Burnett 299
Brassįceae DC. (triibus) 30l, 3o3, 456
457

467

erucastrum

478

var. silvestris f. praeoox (DC.)

484,

vaĪ. armoracioĮdes (Czern.)
Schmalh. 473
var. eĮongata 473

L.

48t

var. silvestris f. ca,mpestris (L.)

eĮongata Ehrh. 47l, 472' 694' 705

eruca

481

var.silvestrisf.autumnalįs

464

693, 704

var. rapa (L.) Fr.

480

ssp. rapiiera Metzg.

acephala DC. p. p. 480
alba (L.) Bo,įss. 49l
armoracioides Czern. 47Į, 473

chįnensįs Jus|. 470,

478

Peterm.

476

55

L.

470,476, 478, 479, 480, 482,

var. campestris (L.)

Bougueria Decne. 239
Brassįca (sekts.) 47l
Brassica sect. Erucastrum DC.
Brassįca L. 305, 470

campestrįs

L.

694, 705

BįscuteĮĮa L. 30l, 304, 54t
Įaeaigata L. 54l, 542
ssp. Įaeuigata 54l
Bocconįa 273' 274
arborea Wats. 273

Botrgs Juz. (rida)

480

Pollichii (Schimp. et Spenn.) Shutt.

-

699

L.

-

502

v,ar. monospermo, (Lange)

O. E. Schulz

502

CakiĮe serapionis Gaertn. 500
Cala,minįha Acinos (L.) Clairv. ļ67

Cameļįna saljua ssp. glabrata (DC') Zing.
555

alpina (L.) Lam. 169
arvensis Lam. 167

p. glabrata DC. 555
var. integriIolia Wallr. 558
a. integrilolia Wallr. 558, 560
ssp. linicola (Schimp. et Spenn.)
Zing. bSB

Clinopodium Benth. 165
officĮnuĮis Moench l64

vulgaris 1M

CaĮlicarpa 33
CaļĮįtrichaceae Link 260, 69l, 702
CaįįįtrįchaĮes 260
CaĮįįtrįche (sekts.) 26|, 262, 265

var. įinicoļa (Schimp. et Spenn.)

Busch 558
ssp. microcarpa (Andrz. ex DC.)
Thell. 550

CaĮļįįrįche L. 26l, 691, 702
androgyna Jusl. 268

-

autumnalis L. non Kitz. 264
cophocarpa Sendtn. 262, 269,

var. microcarpa (Andrz. ex DC.)
Bogenh. 550
ssp. pilosa (DC.) Zing.55a
270,

691,702
hamuĮata Ķļjtz. 27I

L.

mini,ma

264

L. non

poiyrnorpha Lönnr.

b. vulgaris Schmalh.

Fr.

Hoppe 266

Zing. 550
ssp. pilosa (DC.) Zing.

Calgceraceae 654

550

cochĮearifoĮīa Lam. 674' 696, 707
gĮomerata ļ'. 6õ7' 664, E65' 668, 696,

CameĮį,na Crantz 305, 549

aĮgssum (Mill.) Thell. 550, 558, 559
Ī. aĮgssum 560

f. denįata (Wilļd.) Hiit.

707

isophųĮĮa Moretti

Įatifolia

ssp. foetid,a (Bergeret) Hiit. 558
560

ausįriaca (Crantz) Pers. 358
dentata (Wiļļd.) Pers. 558

Fr.

-

558

glabrata (DC.) Fritsch 555
linicola Schimp. et Spenn. 558
microcarpa Andrz. cx DC. 549,

,satįva (L.) Crantz coįl.

55B,

555

satįaa (L.) Crantz ernend. Fr.
õ55' 556' 694,

550,

705

ssp. alyssum (Mill.) Thell.
var. dentata wiļld.) Wallr.

S58
558

var. loetida (Bergeret) Schmalh.
Ļ58

f. dasycarpa Kit. 672
var. eriocarpa l(och 672
var. hispida (Lej.) Beck
f. laevicaulis Beck 672

672

-'

pusilla Haenke
rapuncuĮoides

674

L.

657, 662, 663, 696,

707

694, 705

-

674

var. persĮcifoįįa 672

550,

694, 7aõ

ssp. pilosa (DC.) Hiii. 554
piĮosa (DC.) Zing. 550,55r, 554'

L.
L'

657, 658, 659, 696, 707
medįum
674, 696' 707
patuĮa L. 658' 672, 673, 696, 707
persicifolia L. 658, 670, 67ļ,696, 707

560

Ī. ĮntegrifoĮia (Wallr.) K. Malf

55ļ,

554

CampanuĮa (sekts.) 658
CampanuĮa (alamsekts.) 65B
CampanuĮa I-. 655, 656' 696, 707
carpatica Jacq' 674, 696' 7UĪ
ceruįcarįa L. 657, 665, 666' 696, 707

truncata Guss. 262
verna L. 268
virens Goldb. 264

f.oeti,da (Bergerei)

550

ssp. microcarpa (Andrz. ex DC.)

269

702

-

555

550

var. micLocarpa (Andrz. ex DC.)

stagnaĮis Scop. 262, 265' 266, 69|'

Camelįna (sekts.)

550

555

sylvestris Wallr.

268, 268, 691, 702

s.

ex DC.) Klinge
ssp. sativa

emend. Schotsm. 262'

B. bifida L.

554

var. pilosa 2. microcarpa (Andrz.

hermaphroditļca Jusļ. 262, 263, 264'

69t,702
paĮustris

var. pilosa DC.

rotundifoĮia L. 658, 668, 669, 696, 707
ssp. rotundifoĮią 670

tracheļįum L. 657, 660, 66l, 696, 70?
Campanulaceae A. L. Juss. 654, 696, 70?
CampanuĮales 654
CampanuĮastrzn (Small) A. Fedor. (alamsekts.) 670
Campanulastrum Smaļl (alamsekts.) 670
CampanuĮeae Reichenb. (triibus) 656

7|ļ

CampanuĮoideae Schoenl. (alamsuguk.) 655

Capitatae

L.

(sekts.)

190

A. L. Juss.

Capparaceae

272,

Cardamīne pratensĮs var. palustris Wimm.

et Grab.

*-

nB

Capparales 272
Capparineae (alanrselts) 272, 2gg
CapseĮĮa Med. 304, 563

bursa-pastoris

(L.) Med. 302,

569

f.

pĮnnatifida Schļechtend.
569

549
538

Carara (Med.) Muschl. (sokts.)
Cardamįne (sekts.)

377

Ī. amara

390

C'ardamįninae (Dumort.) Hayek (alamtriib.)

Cardarninopsis (C. A. Mey.) Hayek 307,
arenosl, (L.) Flayek 390, 39/, 693,

Cardamįne L. 302, 306, 373
amara L. 374, 388, 389, 653, 704

ssp. amara 388
var. amara 388

Caricaceae Dumort. 645
Cataria Benth. (sekts.) 77
Catocarpum DC. (sekts.) 458
CagĮusea st.-Hil. 582
582

ex

p. pLrbescens Lej. et Court. 390
var. subglabra o. E. Schuļz 390
Ī. umbratįcoĮa (Schur) Markgr.
390

var. umbraticoļa Schur 390
Ī. umbrosa (Lej.) DC. 390
buĮbi|era (L.'1 Crantz 302, 374,

375,

Ī. buĮbifera 377

Ī. pīĮosa (Waisb.) Markgr.

CeratosinapĮs DC. (sekts.) 4B8
Chaįturus Wiļld. 41, 126, 129
marrubįasįrum (L') Spenn. |26, I27,
687, 699

Chamaedrgs Schreb. (sekts.) 59
Chamaeplium officinale (L.) Wallr. 326

Cheiranįhus bicornis Sibth.

,693, 703, 704

377

386

hįrsuta L. 374, 377, 378, 692' 703
Ī' hįrsuta 380
Ī. piĮosa (o. E. Schulz) Kuusk

glaucium

Wimm.

ssp. paludosa (Knaf) Čel. 385

712

702

278

var. maįus 27B

var. quercilolium Thuiļl. :7B
v.ar. semipĮenunt' Dom. 278

var. tenuifoĮiun Li|j'

385

385

279

ssp. asiaticun 278
var. crenatum Fr. 278
var. Iumarīifoliurn (DC.) Koch

paludosa Knaf 385
palustris (Wimm. et Grab.) Peterm.

et Grab.

L.

laciniatum Mįll. 278
maįus L' 27t), 277, 69ļ,

380

pratensis L. 302, 374, 383,384, 387,
693, 704
ssp. dentata (Schult.) Õel. 385

et Smiih 4ļ8

ibericus Willd. 348
Cheiropsis C.. A. Mey. (sekts.) 341
CheĮįdonįurn L. 273, 275, 2?6, 691, ?02
cornicuļatum L. 279

380

var. dentata (Schult.)

704

ssp. arenosa 390
Cardarnon DC. (sekts.) 523
Cardarįa Desv. 308, 5l7
draba (L.) Desv. 517, 518, 693, 694,

abgssinica (Fresen.) Fisch. et Mey.

var, erabescens Peter,m.
O. Kuntze 390

var. pilosa O. E. Schulz
-Įmpatiens
L' 374' 380, 38,į

39C,

704,705

538

dentaįa Schul,t' 374' 3B5,

384

Ī' pubescens Wįrnm. gt Grab. 385
urnbrosa Lej.390
Cardamineae Dumort. (triibus) 343

398

CapselĮinae (Prantl) Hayek (,alamtriib.)
Carara Med.

ssp. pratensis

343

567,

569

B. sinuata Schlechtend.
var. apetaĮa 300

Ī. pratensis 386
var. pratensis 384

5ö{,

693, 704
f. bursa-pastorįs 565, 569
Ī. coronopīfoĮįa DC' 568, 569
f. integrifoĮia Schļechtend. 566,

385

ssp. palusiris (Wimm. et Grab.)
Janchen 385

278

Chizospermum 2?4
Chorispora R. Brown ex DC. 307, 418
teneĮĮa (Pa|l.) DC. 4l9, 4ļ9' 691, ?05
Chrųsodraba DC. (sekts.) 447
Cįstaceae A. L. Juss. 586, 5B7, 694, 705

Cįstales

586

Cķ/as L.

L.

nummularius

CįtruįĮus Forsk. 646'

-

CorųdaĮis Vent. 273, 275' 2s3' 691.' 702
angustīfoĮĮa (Marsch.-Bieb.) DC. 293

587

hirsutus Thuill.

590

648

oaife,r Schrad.649
colocgnthls (L.) Schrad.
edulis Spach 649
ecįrrhosus Cogn. 648

648

Įanatus (Thunb') Mansf. 648,
696,

bracteata (Stephan) Pers' 293
bulbosa (L.) DC. 293
caaa (L.) Schweigg. 293
digitata Pers. 295
fabacea (Retz.) Pers. 293, 691'
Ī' įncįna Christ. 294

588

Hallerį Willd.

649,

var. cįtroīdes (Bailey)

Įutea (L.) DC. 293
nobiĮis (L.) Pers. 293

649

Mans[.

vulgaris Schr,ad. M9
tĮeome L. 303

marįtima L'
,Cochlearįa (sekts.)

L.

435

575

arm'oracia

L.

371

coronopus

L.

540

359

L'

Ī. aĮbifĮora Led.

- -

358

Cucumįs L. 646' 650, 696, 706
angoĮer"sis 650

asper

officinaĮis L. 575' 576, 578
ssp. otficinalis 578

var. agresĮis Naud. 65ļ
satįaus L. 650' 696, 706

Schulz

orįentaļįs (L.) Dumort. 5l4, 5ļõ'

694, 705
Coronopus (sekts.) 538
Coronopus DC. (sekts.)

244

Coronopus Boehm. 300, 301, 308, 538
procumbens

ssp.

Gil.

538

eu-verrucarius (Muschl.)

T,heļl. 538

Ruellii All.

-

538

Cucurbįta

371.

(alamtriib.) 575
CoĮeus 39
Compositae 654, 655
ConringĮa Adans. 305' 5l3

squamatus (Forsk.) Asch. 538, 539,
694, 705
verrucarius Muschl. et Thell. 538
ssp. eu-vefrucarius Muschļ, 538

650

Dįnterį. 650
kaļaharįensįs 650
meĮo L. 646, 650, 65l, 696, 706

578

o. E.

297

297

Crambe L. 307, 503
abgssinica Hochst. ex R. E. Fr. 507
marį'tįma L. 503, 504, 505, 692' 703
Cruciferae B. Juss. ex A. L. Juss. 272, 299,

foetida (Bergeret) Schkuhr 558
Linnaei var. olf icinalis (L.) Asch.

{ochįearįįnae (Prantl)

ssp' soĮida

CouoĮa (Med.) Briq. (alamperek.) l59
Covola Med. 159
Crarnbe (sekts.) 503

575' 576' 577' 6s2' 703

rustįcana Lam.

297

ssp. laxa (Fr') Nordst.

692, 703

austriaca (Crantz) Led.
danįca

295,

691, 702

648

442

{ochļearįa L. 304' 575
amphibia (L.) Led.

293

soĮįda (L.) Swartz 293, 294,

Cįerodendrum L. 33
CĮinopodiunl L. 40, 104
uuĮgare L. ļ64, 165, 166' 688' 700
ssp. auĮgare |65

Clypeola alyssoides

293

pumiĮa (Host) Reichenb.

649

var. įatmtus 649
Naudįanus (Sond.) Hook.

295

intermedįa (L.) Mėrat

706

var. caffer (Schrad.) Mansf.

702

-

L. 646'

652

citrulļus L. 649
ficifoĮĮa Bouchė

652

ļundelļiarra Bailey 652
maxįma Duch. 652
moschqta Duch. 652
pepo L. 652, 653, 696, 706
convar. patissonina Greb. 652
var. patisson Duch. 652
texana A. Gray 652
tuberculosa Schrad. 652
Cucurbįtaceae A' L. Juss. 645, 655, 696' 706
Cucurbitales 586, 645

Cuscuta (alamperelt.) 2l I
Cuscuta Engelm. (alamperek.) 2l I
Cuscuįa L. 209, 689, 700
arvensis Beyr.2L7
var. calycina Engelm. 217
campestris Yuncker 210,217,2//8^

-

689, 700

7t3

Cuscuta chįnensįs La,m. 2l0
epiĮinutn Weihe 2l0, zts,
700

epithgmum (L.) Murr.
700

2ļ6,

Zll, 2t2,

689,
689.

var. vulgaris En,gelm. 213
Epithymus (L.) ĮIurr. ssp. eu_Epithy_

mus Beger 2ll

ssp. trifolii (Babingt. et Gibs.)

213

europaea

L.

DīpĮotaxis lenuifoĮia (Jusl.) DC. 458' 45A
694, 705

Discocapnos

Draba L.

Schönheit)

-

G,lrreliniį Ada,ms 449

L. 445' 446' 692, 703
contorta (Ehrh.) Pers. 44ī"
var. įncana 447
v'ar. strįcta Härtm. 446, 447
var. hebecarpa Lļndbl. 447
o. legitirn,a Lind'bl. 447

l'

_:

ļutea G,il. 450,
220

2l0, 2t9, 2ļ9,

trifoĮii Babingt.

2ll, 2ļ2'

689,

213, 689,

Cgsticapnos

-

DracocephaĮurn

Dendromecon 273

Dendrosicgos 645

L.

o. E. Schulz

374

bulbif,era

L.

(sekts.)

Dešcuraįnįa (sekts.)

377

329

Descuraįnįa Webb et Berth. 306' 329
sophia (L.'1 Webb ex Prantl 329,
693, 704

_'

f

374

374

f. pilosa Waisb.

. hggrophiĮa

330,

(E.. Fourn.)

si,triricum (L.) L. 75
thgttlifĮorum L. 86, 87, BB, 687, 699

L'

642

hgdropiper

L.

706,

643, 643, 696,706
203

ciĮiata (Thunb.) Hyl. 203, 204, 68ķ

700

Dileptium Raf. 531
DipĮotaxis (sekts.) 46l

cristata Willd. 208
P,atrini,i (Lep.) Garcke 203

ErophĮĮa Dc. 305' 455
praecox (Stev.) DC. 456

aerna (L.) Chevall. 455, 456' 45Ļ

D,iplotaxis DC. 305, 458

714

699,

grandifĮorurn L. 86
moldauįca L' 86
nutans L. 87
paraifĮorurn Nutt. 86
Ruųschian'a L. 87, 89, 90' 687' 699
o. vulgare Led. gl

EtshoĮįzįa \Milld. 39,

spectabiĮĮs (L.) Lem. 2s2, 69|, 702
Dielytr'a sp,ectabilis Bor,kh. 292
DiĮeptium (Raf.1 Thell. (alamsekts.) 53l

7M

.

EĮatįne

exĮmia (Ķer.) Dc. 292
peregrina Rudolphi 292

muralįs (L.) DC. 458, 461, 462,

-

Eļatįnaceae Dumort. 586, 587, 642, 696,

o. E. Schuļz 33t
Ī. soph.ia 33l

Diaphysa racemip,an 336
Dįcentra Bernh. 27'5, 292

-

456

Drabįnae Hayek (alamtriib.) 444
L' 39, 40, 41, s6' 687'
al,taiense Laxm. 86

Datįscaceae Lindl. 586
Deilosma DC. (sekts.) 414

Dentaria

verna L.

445' 450' 45Ī

vulga,ris (DC.) Rupr. 450
DrabeĮĮa DC. (sekts.) 450

273

Dentarįa (L.)

L.

703ļ

hebecarpa Lindbl. 452
v:ar. Įeiocarpa Lind,bļ. 452
v,ar. nemorosa 452
praecox Stev. 456
repens Marsch.-Bieb. 449
sįbįrįca (Pal1.) Thell. 445, 448' 44g

700

Cuscutaceae Dumort. 208, 689, 700

neftįorosa

B.

racemosa Mart. var. y. Chiliana En-

700

452

muraĮįs L. 445, 453, 454' 692,
nemoralįs EĮrrh. 450

Gronouįį Wilļd. 2ļO, 220, 22t, 689'
var. vulgivaga Engelm.

447

445

įncana

Hay,ek 215

gelm. 219
suaueoĮens Ser.

Ehrh. 4Ļ5,

conįorta Ehr,h.

graoeoĮens Humb. 210
700

445
444

c,onfus,a

700

var. aįcįae (Koch et

Wį

-

2IO, 211, 214, 215, 689,

\,ar. europaea 215

273

Draba (sekLs.)

693, 704
694,

ssp. vern.a 456
vulgaris DC. 456

Eruca Mill. 305, 467
satįaa Mil|. 467, 468, 694, 705
vesicaria ssp. sativa (Milļ.) Thell.
467

Erucastrum (DC.) C. Presl 805, 464
antnoracįoides (Czern.) Cruchet 47l

elongatum (Ehrh.) Reichenb. 471
gaĮĮicum (Willd.) o. E. Schuļz 464,
465, 654, 704
Polļichii Schimp. et Spenn. 464
Erysimastru,m DC. (sekts.) 332

:

Erysimeae Dumort. (triibus) 331
Ergsiminae (Dumort.) Hayek (ala.mtriib.)
33r

Erųsimum (sekts.)
ErgsĮmum

L.

_

309

cheįranthoįdes L. 332, 333, 693' 704
ssp. aĮtum Ahti 334' 336

var. aurantįacurn A.

Schlvarz

335

var. cheįranthoįdes
ssp. cheīranthoįdes

335
335

diffusum Ehrh. 332, 341, 342,

Eucodon A. DC. (sekis.) 658

Eufibigia Boiss. (sekts.)

Farsetia clypeaia (L.) R. Brown 437
Fibigia (sekts.) 4BZ
Fibigia Med. 304, 487
cĮgpeata (L.) Med. 437, 438, 694,
Fumana Spach 587
Fumarįa L. 275' 2s7,69l'
var. soļida L.

,ssp. strictum (Gaertn., Mey. et
Scherb.) Thell. 336

od,oratum Ehrh. 332

--

L.

326

repandunl Höjer 332, 338, 339, 694,
705

,strictum Gaertn., Mey. et Scherb. 336
Eschschoļtzįa Cham. 275, 29l

caĮifornica Cham. 29l, 69l, 702
crocea Benlh. 291

DougĮasii Walp.

291

o. E. Schulz

(sekts.)

308

Eualyssum Gris. (sekts.) 480
Eucalļitriche Hegelm. (sekts.) 265
Eucamelina Boiss. (sekts.) 550
Eucardamine O. E. Schulz (sekts.)
Eucochlearia Prantļ (sekts.) 575

gĮabrescens (Beck) l26

f. hirtum (Beck)
f. luteun 126

126

Ī.' puberuĮun (Beck)

126

GaĮeopsis (al,a.mperek.) 97, l02

angustifoĮia Ehrh. ex Hoffm. 97, 98,

687, 699

bi|ida Boenn.97, l08, l09'

lļ0'

687,

699

orientale (L.) Mįll. 5l4
perfoliatum Crantz 514

Eu,allįaria Busch ex

4l' l23

įuteum Huds. l24, 125' 687' 699

GaĮeopsis L. 38, 41, 96, 687, 699

rssp. hier,aciilolium 336

officinale

293

274, 252

332

338

L.

294

fabacea Retz. 293
officīnaĮĮs L. 287, 2s7' 298, 6slr, 702
VaįĮįantįį Loisel. 297
Furrlarįoįdeae A. Braun (alamsuguĮ<.) 273,

f..

(L.) Fritsch

702

bulbosa var. intermedia

GaĮeobdoļon Adans.
694,

hieraciifoĮium Jusļ. 332, 336, 337
ssp. dururn (J. et C. Presl) Čel.

-

437

Juz. (rida) 62
Euplantago Harms (ala,mperek.) 240, 2Ąl
Euscutelļaria Briq. (alarnperek.) 62
Euserpyllum Klok. (sekts.) lB0
Euverbenaea (triibus) 33
Eu-galericul,atae

705

-

(alamseĮts.)

Frankenįaceae DC. 586

Andrzejowsl(i,anu,m Bess. 341
arcuatum Opiz ex J. et C. Presl 348
ba,rbarea L. 350
canescens Roth 34ļ

ergsimoĮdes

A. Fedor.

658

705

332

305, 33l

aļļiaria L.

Euoodon (A. DC.)

var. bifida lll
var. heliophila Porsch lll
var. patens Porsch lll
vaĪ. scotophįla Porsch lll
cannabįna Roth l05
dubia Leers lll
Galeobdolon L. 124
ļadanutn L. 97, l00,

ļ0I, 68?,

69s

var. o.bunddntiaca Briq. 102
ssp. angustif olia (Ehrh.) Gaud.
98

var.

angustif

olia (Ehrh.)

Wallr.

9B

ssp. intermedia Briq.

100

var. abundantiaca Briq.

377

var. intermedia Mutel

var' Įadanum lo2

102

102

715

GaĮeopsis įadanurn var. latifoļia (Hofim.)

Wallr.

100

latįfolia HofĪm. l00
ochroleuca Lam. lll
pubescens Bess. 97, l02, ļ03' 687'
Reichenbachii Rapin l0B
segetum Neck. lll
speciosa Mįll. 97, |05, ļ06' l08'
687, 699

_-

HastĮfoĮiae

_
_

699

ļlļ,

_

vaĪ. įnterrupla Porsch l07

-

ļll,

109

ssp. bifida (Boenn.)

p.

Fr.

107

var. sįlaestrįs Schlechtend' l08
var. tetrahit l0B
105
62

Galericularia A. Hamilt.
oaįerįcuĮatae (rida) 62' 65
Glastum DC. (sekts.) 404
GĮaucįum Adans. 273, 275' 27s' 69l,' 702
cornįcuĮatum (L.) J. H. Rudolph 279'
280, 69t, 702

var cornįcuĮatun 2Bt
vat. fĮauīfĮorum DC. 28l
v'ar. trįcoįor (Bernh.) Led. 28l

fĮaautn Crantz 279,69l, 702
phoeniceum Cranlz 281
Gįechoma L. 41, 83
hederacea L. 84, 85, 687, 699
hederaceum L. ssp. glabriusculum
85

20E
aphgĮĮan'tes Crantz 206, 207' 689,700

elongata Hegetschw. 206

vulgaris auci. 206
ssp. Willkommii (Nym.)

Wettst.

206

oįobutarįaceae A. P. DC. 206, 689' 700
GonioĮhgmus Klok. (sekts.) l77
Goodenįaceae R. Brown 654

Granlnlįca Engelm. (alamperek.) 2l7

716

58B

Hesperideae Prantl (triibus) 303, 413

*

subtr' Alyssinae Prantļ 429
subtr. Capsellinae Prantl 549

'subir. Moricandiinae P.rantl

Hesperis (rida)

513

414

HesperĮs (sekts.) 4l4

Hesperis L.306,4tB

aĪrīcana L. 422

glabra Schur
ftįdtrorxalįS

L.

416

4l4, 4ļ5

Ī. gĮabra (Schur) Kuusk

416
416

var. glabra (Schur) Ī'rautv.
var. hortensis Pers. 414

Ī. matronaĮįs

416
414

ssp. matronalis

silvestris var. hortensis

E.

(Pers.)

[:ourn. 414

trįstįs L.

4|4

HeterophgĮĮa (Nym.)
sekts.) 668

A.

Ferlor.

(alam_

Hippuridaceae Link 254, 255, 690, 702
HippuridaĮes 254
HĮppuris L. 255
ļanceoįata Retz. 255, 258, 258' 690'
702

maritima Hellen. P. P. 258,

259

tetraphylla auct.258

206

Wiļlkomnlii Nym.

et

vulgare ssp. nummularium Thell. 588
Gaertn. o. tomentosutn Benth-

chenb. t08

L.

nummularium

(L.) Schinz et Thell. 5BB
ssp. ovatum (Viv.) Schinz
Thell. 590
ovatum (Viv.) Dun. 590

109

cl. parvillora Benth. 109
B. pubescens Benth. 102
var. Reįchenbachil (Rapin) Rei-

(Neilr.) Gams

5BB

(L.) Milļ. ssp'

687'

o. genuin,a Muteļ l07
ssp. genuina (Mutel) Briq.
õ. grandiflora Benth. l05

GĮobuĮarįa

590

(L') Mi1ļ. p. p.

105

versicolor Curt.

Mįll.

Ī. aĮbi|Įorum Koch 590
var, numnLuįarįum "o90

699

p. bifida Boenn.

apennih'uln

arctįcum (Gr'oss') Janclren 588
chamaecistus Miļl. Ssp' numn'įularium var. to,mentosum Gross. 588
hįrsutum (Thuill.) Mėrat 590
mutabįĮe (Jacq.) Rehd. 590
nutnmuįarįulrį (L.) Dun. 5B8, 589,

107

\'raĪ. specįoSd l07
tetrahįt L. 96, 97' l07, ļ09'

65

694, 705

var. ļaeta Porsch l07

var. obscura Porsch

Juz. (rida)

Helįanlhemutn Adarrs. 5B7, 705

tetraphgĮĮa
702

uuĮgaris

L.

L. iiļ.

255, 258, 259, 690,

255, 256, 257' 690' 702

Ī. fĮuuiatiĮis (Wiggers)
256

c. maritima Hellen.
Ī. įerresįrįs Schwarz

259
256

Hoiim.

Hippuris aulgaris f. tetraphylla L. fil.

f. uuĮgaris 256
Holarges DC. (sekts.) 445

259

Itormįnurn 39

Hornungia Reichenb. 304,

546

petraea (L.) Reichenb. 546, 547,692,
703

Hutchinsia petraea (L.) R. Brown 546
Hgpecoideae Prantl et Kündig (alamsuguk.) 274

Hgpecoum 274
Hypocarpea Godr. (sekts.) 596
HgptĮs spicigera Lan. 39
Hgssoptnae Briq. (alamtriib.) 169
Hgssopus L. 39, 40, 169
officinaĮis L. l70' ļ7l' 688' 700

Laelia (Ad,ans.) DC. (sekts.) 4l l
Laelia Adans. 4l l
_ oriēntalis (L.) Desv. 4l l

Lagenaria Ser.
LagochiĮus 38'

Laį.įemantįa iberica (Marsch._Bieb.) Fisch.

ei Mey.

t. ruber (Mill.) Ga.ms

Lamiastrum galeobdolon

Polatschek

ļberįs L.

ampĮexicauĮe L. ll3, 1ļ4' 687,699
var. ampĮexicauĮe ll5
Ī. atnpLexicauĮe lt1

172

Ī. cļandestinutn

544

3;a4' 544

ssp. galeobdolon

IndįgoĪera tįnctorįa 407
!nuoĮucratae (Fom.) A. Fedor. (alamsekts.)

hųbridurn
699

662

Invoiucratae Fom. (seeria) 662
ļrįo DC. (sekts.) 3l5
Isatideae DC. (triibus) 403
Isatįdįnae (DC.) Hayek (alamtriib.) 403
lsalis (sekts.) 404
Isatįs L. 307' 404

124

Viļl. lt3, ll8, //9'

interrnedium Fr. 112
rn'acuįatum L. ll3, l2l, I22' 687' 699
moluceĮĮĮfoĮium Fr' ||2
purpureuftį L. į13, 116, 117' 687, 699
vulgatum Benth. B. album Benth. 120

s. rubrum Benth. l2t
Lamprosantha Decne. (sekts.) 246
Lantana

33

66

Miļl.

66

ĮatifoĮia (L. fil.) Med. 39'

707

oflicinalis Chaix

montana L. 678, 679, 697, 707
tasįoneae A. Fedor. (triibus) 677

spica L. p. p. 66,

-

KĮbera (Adans.) DC. (sekts.) 3l3
Kibera Ada,ns. 313

442

Labįatae A. .L. Juss. 33, 36, 37, 260,

686'

698

Ladanum (Gil.) Reichenb. (alamperek.)
Ladanum Gil. 97

687'

ssp. dissectum (wįih.) Gams l18

LaaanduĮa L. 39'
angustifoĮia

407

Koniga maritį,rna (L.) R. Brown

Reichenb.

incisum wiļld. llB

maritima Rupr. 407
tįnctorįa L. Ą04, 405' 692' 703
var. rnarįtįma (Rupr.1 Schmalh

ļasįone L. 655' 678, 697'

699

galeobdolon 126
glabrescens Beck ļ26
hirtu,m Beck 126
puberulum Beck 126

semperaīrens L' 544
umbeįįata L.544

407, 693, 703
v'ar. tįnctorįa

et

lt5
Ī. faĮĮax Junger ll5
dissectu.m with. ļ l8
Galeobdolon (L.) Nathh. 124

172

amara L. 544, 545
nudicaulis L. 573

-

(L.) Ehrend.

124

Lamiįnae Briq. (alamtriib.) 96
Lamiotypus Dunrort. (sekts.) I l8
Lamįurrl (sekts.) l l8
Lamįum L. 38' 39' 41' ll2,687' 699
aįbum L.37, lļ2, ll3, l20, 687,

Įberįdįnae Hayek (alamtriib.) 543

]berįdįum DC. (sekts.)

39

Lamiaceae Lindļ. 36, 260

Ī. aļbus (Alef.) Gams l72

f. cyanus (Alel.) Gams
Ī' offĮcinaĮis t72

646

39

97

67

_ var. latilolia L. įļ.
vera DC.

67

66
f

67

66

LauanduĮoįdeae (alamsuguk.) 66
Leiocarpae Pojark. (alamsekts.) 79
LentįbuĮarįaceae L. C. Rich. 2l' 686, 698
Leonurus L. 38, 39, 41, t29, 687, 699
cardįaca L. |29, l30' l3l' 687' 699

Cardiacą auct. l32
B. villosus (Desf.) Benth.

132

7t7

Leonurus Marrubiastrum L. l28
quinquelobatus Giļ. 132
r.llllosas D'Urv. Į29' l32, 687,
Lepia (Desv.) DC. (sekts.) 521

Lepia Desv.

Lunarįa redįuįua L. 423, 424' 425' 693,
699

Lepidiinae (Prantl) Hayel< (alamiriib.)

Lepidiurn (sekts.)

526

europaeus

694, 705

draba L. 517
ssp. draba 517
latifoĮium L. 521' 528, 529' 692' 703
Ī. latifoĮium 53l
Ī. pubescens i(uusk 53ļ, 692' 703

L. 520'

526, 527' 694' 705

petraeu,rn

704

Palļ.

449

squamatum Forsk. 538
airginicum L. 521, 635, 536, 694,
ssp. virginicum 535

705

vulgaris Vaill.

Lippia

lacustris

Ī. terrestrįs Glück

254

Lobeįįa L. 654' 680
cardįnaįįs L. 68l, 697,

707

infĮata

L.

682, 697, 707
683' 684, 697, 707

68t

R. Brown 654' 680, 697,
Lobuļarįa Desv. 304, 442
rnarī'tļma (L.) Desr,. 442, 443
Ad,ans. 646

Lurnrįa L' 304' 423
annua L. 423, 427,
biennis M.oench

718

701

681,

Lobe|,įaceae

Lufla

428

africana (L.) R. Brown 421,

428

421,

694, 705

Maįesherbįaceae D. Don 645

Marrubįeae Endl. (triibus)
Marrubįum L. 40, 67

Gil.

67

68

ouļgare L. 68, 69' 687, 699
Matronales Tzvel. (rida) 414
MattltįoĮa R. Brown 3o5, 416
annua (L.) Sweet 4ļ6
bįcornįs (Sibth. et Smith) DC. 4l6,
416

DC. (sekts.)

658

592'

627

252

erįnus L. 68l'

421

MaĮcoįmįa R. Brorvn 306, 420

Meįanįum (Ging.) Ķupff. (a1a,mperek')

uni|Įora (L.) Asch. 252,253' 690'
Ī. įsoėtoįdes Bolle 254

Dortmanna L.

MaĮcoĮnįa (sekts.)

Medium

256

G,ri,s. 252
Ral. 252

L.

MacuĮata Gorschk. (rida) l21
Majorana Mįll. 39
hortensįs Moench ļ75' t76

MeconelĮa 273

LįįtoreįĮa Bergius 239' 252' 690, 70l
fĮexuosa

75

Macropodiunt. 303

incana (L.) R. Brown

491

33

austraįįs

185

417,418

Leptocarpaea Loeselii (Jusl.) DC. 3Į7

Leucosinapis DC. (sekts.)
Limnopeuce Adans. 255

MacĮega 273
Macronepeta Benth. (sekts.)

aļbu,m

ssp. saiivum S24

688, 70Ū

185

var. glabrescens Schmidely
yar. pubescerls Benth. 185

516

520

L. 547
ruderaĮe L. 520, 53l, 532' 693,
satįuum L. 30l, 52l, 524, 525

L. 37, l83' 184'

var. europaeus

campestre (L.) R. Brown 520, 521.
522, 694, 705
densifĮorum Schrad. 52l, 533, 534'

sibiricum

Lgcopus L. 36, 38, 39, lB2

526

Lepidiurn (alamsekts.) 526
Lepidium L. 300, 302, 304, 449,

perfoĮiatum

Lunarieae Dumort. (triibus) 423
Lunarįįnae (Dumort.) Hayek (alamtriib.)
423

521

Lepidiastrum (DC.) Thell. (alamseltts.)
Lepidiastrum DC. (sekts.) 526
Lepidieae DC. (triibus) 303, 516

703'

704

707

Melanosinapis (DC.) Boiss. (sekts.)
I|Leļissa L. 39, 162
* Acinos (L.) Benth. i67
Caļamintha L' l&

484

Cli.nopodium Benth. ļ65

officinaĮis L. 162
Meįįssįnae Endl. (a1,a,mtriib.) 162
Meļo Adans. 650
sativus Sagor. ex Roem. 651
Mentho, (ala,rnperek.) 187

Mentha (sekts.) 194
Menįha L. 36, 39, 40, l85, 688, 700
agrestis Sole l87,189
aquatica L. lB7, t92, 193, 688, 700
\ M. aruensīs !90
vaf. cĪispa (L.) Benth' l94

\ M. ĮongifoĮĮa (L.) Nathh. 202
var. litoraļis (Hartm.) C. A.
Westerl. 202

Mentha aquatica )Ą M. spicata L. |99
aruensįs L. 186, t87, ļ88' 688,

grex aroensis

700

189

ssp. oruensis 189

grex austriaca (Jacq.) 189
ssp. au,stri,aca (Jacq.) Briq. 189
var' austrįaca (Jacq.) Top. l89
gf,ex parĮetarĮĮfoĮĮa (J. Becker)
t90

ssp. parietariiioli.a (J.

Becker)

Briq. 190
g. sativa (L.) Benüh. l90

\ M.

spicata

L.

:

austriaca Jacq. 187,

-

189

189

var. parieta'riif olia (J.
Syr. 190

crĮspa

L';

auct. 202

crispata Schrad. ex Wiļld. 20ļ
dumetorurn Schult. f. nepetoides
(Lej.) Briq. 202
esįhonįca Gando,ger 202
exigua Luce 202

\gentiĮis L. 202
gl.abrata Vahl 199

Patrįnii t ep' 203
\piperita L. l87, l97, ļ98' 688, 700
$sp. eupipeIrįįa Briq. var. ofiicįnalis Sol.e l99
var. piperita

*

L. l87, l90, l92
aquatica (L.) Schmal.h.
Ö. aņvensis (L.) Schrnaļ'tr.

192

l87

B. vertioillata (L.) Sch,malh. 190
spĮcata L. 186, l87, 199, 200' 688'

var. cruspa (Benth.) Mansf.

_

.700

561

perfoĮiatum L. 407, 408, 694,705
prostratum Bergeret 365
rugosum L. 510

sativum L. colļ.

555

481

526

Nasturtįoides (Med.) Thell. (sekts.) 526
Nasturtįum R. Brown 302' 306' 367

(L.) R. Brown 359
u. įndivisunr DC. 362
B. variilolium DC. 362

annphibium

a,nceps (Wahlenb). Reichenb. 365

*

aqu,aticu,m'vVah.ļen,b' 369

.arrnoracia (L.)

Fr.

371

ausįriacu,m Crantz 358
fontanu.m Asch. 369

officinaĮe

R. Brown

palustre (L.) DC.

368,

369

356

sylvestre (L.) R. Brown
Nemorosae Pobed. (rida) 153
Nepeta (sekts.) 77
Nepeta (ala,rnsekts.) 79

688'

364

Nepeta sect. Glechoma Benth. 83
Nepeta L. 39, 41, 73, 687, 699

201

B. longiiolia L. 194
vaĪ. spįcata 20l
o. viridis L. 199
sylvestris L. lg4
Ö. piperita (L.) Schmalh. l97

ņ. viridis (L.) Boiss. l99
)(aerticĮįļątą Ļ. ļ86, t90, 191,

paniculatu,m L.
perenne L. 508

Nasturtiastrum Gren. et Godr. (sekts.) 526

700

-

alyssu,m Mill. 558
dentatum Willd. 558, 560
Joetidum Bergeret 558
,orienįaįe L. 510, 5ļ3

var. microcarpum Reg. 358

.saįiva

o.

272

Napus rapa B. esculenta Schirnp. et Spenn

199

puĮegium L. 202
rossįca Gandoger 202

-

272

MoringĮneae (.ala,nlselts)
Mųagrum L. 307, 407

688

v,ar. crispa (Benth.) Mansf. 197
p'alietariiiolia J. Becį<er t87' l90

649

513

Moringaceae Dumorl.

Nastultioides Med.

hi,rsuta L. 192
Ledebourįana Gandoger 202
ĮįtoraĮįs HarĻm. 202
ĮongifoĮĮa (L.) Nathh. l87, l94, ļ95'

Germ.) Borįsą

Monarda 38, 39
Morįcandįįnae (P,rantl) Hay,ek (,alarntriib')

Becker)

\carinthĪ.aca auct' 202

et

(alamperek.) 187
Moņnordica lan.ata T'hun'b.

-

202

var. vulgaris Reichenb.

Mentha viridis L. 199
Menthast,rum (C,oss.

_

catarįa L. 74' 78' 79, 687, @9
l,. cįtrįodora Dum. 80
\Faassenii Bergm. 74
Glech,oroa Benth. p. p. 85

grandifĮora ]Vlarsch.-Bīeb' 74, 75, 8I,

82, 687,

699

macr.antha Fisch. ex Benth. 75

Mussįnįi Spreng'

_

74

podostachgs Benth. 74
sįbįrįca L, 74, 75, 76, 687, 699

Nepeteae Benth. (triibus) Z3

7t9

NesĮįa Desv. 307, 56l
_ panicuĮaĮa (L') Desv. 56l, 562
ssp. paniculata E6l
Nominium Ging. (alamperek.) 592, 5S5
Nomisma DC. (sekts.) 570
Nutąntes Pobed. (rida) l57
ocįmum

L'

L.

582

39, 41., 172

Majorana

L.

176

L. l72,

var' auĮgare

LecoqiĮ Lamotte

289

setigerum DC. 284
somniferum DC. 282, 283, 691, 702

ssp. aįJslroasįatįcun 284
ssp.
ssp.
ssp.
ssp.

689, 701
va,r. ļibanotidis (Rupr.) Beck 236

cargophgtĮacea

Smįth 224, 228,

690,

elatįor Sutton 224, 233, 234'

689'

70t

701

228

ļįbanotįdįs Ęupr. 224, 236, 237, 238'
689, 701

Įutea Baumg. 223
,major L. 233

Muteļįį F. Schultz 223
paĮlidīf Įora Wimnr. et Grab.

224,

229' 230' 689, 70į
purpurea J'acq. 223, 22Ą, 690, 70ļ

L. 223, 226, 227, 690, 701
reticulata Wallr. ssp. pallidiĪlora
(Wirnm. et Grab.) Hayek 229
var. pallidif lora (Wimm. et
ramosa

Grab.) Beck

vulgaris Poir.

orthosįphon

229
228

39

Paohypodium Webb et Berth. 32ļ
Pachypodium (Webb et Berth.) E. Fourn
(sekts.) 321

Panzerįa 39' ļ29

Papauer L. 275, 28l, 69Į, 702
Thunb. 273, 281
- aculeatum
atpinum L. 289, 691, 702

720

eurasįatįcun 284
setigerum (DC.) Corb.
songaricun 284

284

ssp. subspontanurn 284

ssp. tīanschanįcum' 284
ssp. turcicum 284
strigosurn (Boenn.) Schur 287

cernua LoeĪ|. 223

crenata Forsk. 224, 231, 232,

chinense 284

ssp. Įarbagataįcum 284

690,

701

galii Duby

289
28?

var. strigosum Boenn.

-

176

289

var. prgoriĮ Druce

orobanche L. 222, 689, 70ļ
Pers. 223
- aeggptica
aĮsatįca Kirschļ. 224, 235, 237, 238,

-

286

nudįcaule L. 289, 290' 69l' 702
orįentaĮe L' 282' zsl, 69Į, 702
rhoeas L. 282, 286, 691, 702
vaf . chel'įdonįoįdes o. Kuntze

Orobanchaceae Vent. 221, 689,701

-

284, 285, 691,

vaĪ. gĮabrun Koch

.į73' 688' 700
v'ar. prį*matįcum (Gaud'.) Borįss.

ouĮgare

175, t78
ssp. pfįs'maticum Gaud. 176

ļ

L. 2U,

bracteatum Lindl. 291, 691, 702
caĮifornicum A. Gray 28l
dubįum L. 282' 286, 288, 289, 69l,

_

39

Oligomeris linifolia (Vahl) Macbr.

-

702

702

Ochradenus Del. 582

Origanum

Papauer argemone

Papaaeraceae A. L. Juss. 272, 273, 691,702
PapaueraĮes 272, 302

Papauerineae (alamselts) 272, 273
Papaaeroideae Prantl et Kündig (alamsu-

guk.\ 274, 275
Parįetales 272' 586
PassĮfĮoraceae Juss.

645

PassiįĮaraĮes Lindl. 645
Pepo citrullus Sager. ex Roem. 652
PerįĮĮa 39
frutescens (L.) Br,itt. 39

-

Phacocapnos 273

Phgteuma

L.

654, 655, 675, 696, 707
L. 675, 676, 699, 707
var. ochroleucum Doelļ 677

spicatum

var. spicatum

677

tetramerum Schur 675

A. Fedor. (triibus)
Pinarįa DC. (sekts.) 4l6

Phg!eumateae

PinguicuĮa (sekts.)

22

PinguicuĮa L. 2|' 22, 686,

aĮpina

L.

698

22, 23, 686,

L. 24, 25' 686,
Pinophyllum DC. (sekts.) 22
uuĮgaris

PĮagiostigma Ģodr. (sekts.)
PĮanlaginaceae

A. L. Juss.

PĮantaginaĮes 239

674

698
698

624

239, 690, 70t

PĮantago (alamperek') 240, 24l

PĮantago (selrts') 24l
PĮantago L. 239' 690, 70t
arenari,a Waldst. et Kįt.

dubia

L.

Poļlichia Schrank l ļ3

250

250

įndįca L.240' 250,251' 690,70l
lanata Host 250

lanceoļata L' 240' 247' 248, 690' 70l
var. communis Schlechtend. 249
vaņ. dubia Asch. et Graebn. 250
vat. gĮareosa Kern. 250

_

var. įanceolata 249
var. Įanuginoso Mert. et Koch
250

var. typica Beck 249
var. vulgaris Neilr. 249
najor L. 24t' 242' 690, 70ļ

PrunelĮa L. 39' 4I' s2
grandifĮora (L.) Jacq. 93
ouĮgaris L. s3, 94' 95, 687,

var. parviflora Poir.

699

96

PseudocalĮįtrįcäe Hegelln. (sekts.) 26t, 262,
265

Psįlonema (C. A. Mey.) Hook. (sekts.) 435
Psilonema C. A. Mey. 435

calycinurn (L.) C. A. Mey.
Psyllium Juss. 250

435

PsgĮĮi'um (.luss.) Har,ms (alamperek.) 240,

f.

250

bracteata Moench 243
var. intermedia Cil. 243
var. interrnedia (Gil.) Beck 243

PsgĮĮium (Juss.) Barnėoud (sekts.) 250
PteridophgĮloįdeae Murb. (alarr".suguk.) 274
P.terĮ'dophgĮtun Sieb. et Zucc. 274

subvar. microstachys Waļlr. 243

Purpurea Briq. (,alamsekts.)

l.

major 243

Ī. mįnįma Led.

p. minima .Led.

243

243

Ī. ramosa Beckh. 243
Ī' scopuĮorurn (Fr.) Pavl. 2Ą3
Ī. suĮfurea Spohr 243

var. Winteri Wirtg.

L.

marįtįma.

243

240' 244, 245' 690, 70t

var. angustifoĮįa Baenļtz

246

var. dentata (Roth) Koch 246
vaĪ' marįtįma 246
maxįnla Juss. ,ex Jacq. 24l, 248, 690,

-

701

medįa L.240' 246, 247' 690' 70l.

- var.
248

ĮongifoĮia

Yar. nedįa 248

G. F. W.

Mey.

K')

Beck

var. p!įcata (Sch. N.
248

nana Tratt

Psyllium L.

243
243

PĮatgstemon

250

244

273

caĮifornĮcus 273
PĮectranthus 39
Pogostemon 39

et Zucc.

274

115

Radicula palustris (L.) Moench 356
Ramphoņer'rrrum volgense Andrz. ex Rupr.
474

Randonįa Coss.
Raphaneae

5B2

DC. (triibus)

494

Raphaninae (DC.) Hayek (alamtriib.)

494

DC. (sekts.) 495
Raphanistrum arvense (Aļļ.) Mėrat
Raphanistrum

-

495

innocuum Med. 495
segetum Baumg. 498

silvestre Asch.

495

Raphanus (sekts.) 495
Ęaphanus L. 307, 494
nige,r Mill. 499
raphanistrum L. 301, 494, 495, 496

-

693, 704

Schmalh.

495

Īamosa (Gil.) Asch. 250
scopuloĪum Pav|. 24|
uniflora L. 252
vulgaris Pavl. 241
Vįnterį Wirtg. 24l, 242, 243, 690'

Ī. scopuĮorum Lellep 24il,

racemosutn Sieb.

ssp. arven,sis (All.)

miįima DC.

701

Polyneuron Decne. (sekts.) 241
Pratenses Pobed. (rida) 150, 153
Prosįantheroįdeae (a|amsuguk.) 38

Pogoslemoneae Reichenb. (triibus) 203
PoĮįįchia (Schr.ank) Briq. (sokts.) ll8

var. purpurascens Dumort. 497
var. raphanįstrunl 497
ssp. sativus (L.) Schmalh. 497
ssp. segetum (Baurng.) Bonnier
495

satįuus

L.

494' 497, 694, 705

var. niger (Mi',\.) Pers.

499

R. radicula Pers. 499
vaĪ. satįaus 498' 4ss

tenellus Pall. 419

Rapistrurn (sekts.) 507
Rapistrum Crantz 301, 307,
arvenSe

Alļ.

607

495

orientale (L.) Crantz

510

721

RapĮstrum perenne (L.) All. 507, 608, 509,
693, 694, 704, 705
rugosuftį (L.) Aļl. 507, 510, 51l, 694'

SaklĮa pratensfs L. l50, 15l, 688,

sclarea

Rapunculus F'ourr. 670
Reseda L. 582, 694, 705

'_

aļba L.
Įutea

582

L' ffiZ

įuteoįa

odorata

.Resedaceae

L. 582, 694,
L. 582

705

į62

anceps (Wahl'enb.) Reiohenb. 365

austrįaca (Crantz) Bess. 353,

J57,

įsĮandįca (oed.) Borb. 353,

354'

358, 694, 705

693, 704

-.

var. įsĮandįca 3õ6
var. microcarpa (Reg.) Markgr.

'Rosmarįneae (triibus)

argentea
coccįnea

L. l4g
L. l49

"722

Scordįurrl Reichenb. (sekts.)

Scutetįarįa (aĮamperek.)
Scuteļļarįa (sekts.) 62
ScuteĮĮarįa

l49

687, 699

baįcatensįs Georgi 6l, 62
gaĮericuĮata L. 62, 63' 687, 699

\

S. hastifoįįa L.

vaĪ. gaįerįcuĮata

64

64

v'ar. hįrsuta Saut. 64

64

pubescens Benįh. 64

va,r. vulgaris (Benth.) Gams 64
hastifoĮia L. 62, 65, 65, 687, 699
macrantha Fisch. ex Reichenb. 6l

602

orįentaļįs

L.

62

Scutollarineae Benth. (triibus)

699

Scuteļļarįoįdeae (Benth.)
guk.)

688,

699

60

Briq.

Seriphiu,m

(L.) Poir.

o. E. Schulz

SerpgĮlurn (sekts.) l80

538

(seküs.)

Sįderįtįs L. 38, 42, 70
ciliaįa Thunb. 20E
comosa (Rochel) Stank. 7į

-

(alarnsu-

60

Senebiera oorronopu,s

L. l50, l84, ļ55' lõ7,

L.

L. 36, 38, 39, 40, 6l,

aĮpina L. 62
aĮtįssįma L. 62

o.

- X s. pratensĮs L. l'57
nutans L. ļ50, 167, l58,68s,

officinaĮis

53

62

v,ar. pubescens (Benth.) Ga,ms

699

_

(sekts.)

Schrankia Med. 510
ScĮarea (Moench) Benth. (alamperek.) l5o
Sclarea Moench 150
Scordįa Juz. (rida) 53-

865

dumetorum Andrz. 153
horrnįnum L. l49

neftįorost

Sohuļz

510

358

.Saļaįa L. 38, 39, 42, lĄs, 68s,

169

164

o. E.

Schrankįa (Med.)

60

Rosmarįnus L. 38, 39
ofIicinaĮis L. 60
Rostratae Ķupf f . (sekis.)

L. ļ63,
L. 164

Sc'apifĮora Reichenb. (sekts') 28l
Schizonepeta 39
Schizopepon 645

prostrata (Bergeret) Schinz et Īhell.
353, 365, 366
sgtoestris (L.) Bess. B5B, 962, g6B

arcuata Bagnet.
- var.
var, sgĮuestrls 365
teĪūestris (L.) Čel. 365

164

Acinos (L.) Scheele l'67
vulgaris (L.) Fritsch 165
Saturejeae Briq. (trii,bus) 162

355, 366

palustris (L.) Bess.

154
157

tesquicoĮa Pobed. ļ57
aertįcįĮļata L. 150' 160, 16l,688, 699
SaĮaįeae Dumort. (triibus) l48
Sarooqrambe DC. (sekts.) 503

705

,Rorippa Scop. 302, 304, 305, 306, 353
amphibia (L.) Bess. 353, 355, 360
Ī. arrlphibia 362
f . oariifoĮia (DC.) Reichenb. 36],

_
-

L.

alpina (L.) Scheele

Pomnega 273

-

\sgĮaestris

hortensis
montana

Resedįneae (alamselts) 272' 582
Rhoeadales 272, 30:2

|57

N. J. Jacq.

586

DC. 272, 273, 682, 694,

L.

sgĮuestrīs

Satureja L. 39,

584' 585' 694, 705

var' crįspa Müļļ. 586
var. puĮcheĮĮa Miill.

699

t49

spĮendens Ker_Gawļ. l49, 688, 700

705

ssp. orientaĮe Arcangeli 5l0, õl3
ssp. rugoswn 510, 513
'RapuncuĮus (Fourr.) Boiss. (sekts.) 670

L.

hgssopifoĮįo

L.

7|

329

L. 7l, 72' 687' 699
f. comosa Rochel 7ļ
Sįįuesįres Malinv. (rįda) l94
Sinapoae subtr. Alļiariįnae Prantl 308
subtr. Brassįcinae Prantl 457
subtr. Cochleariinae Prantl 575
- subtr. LePidiinae Prantl 516
Sinapis sect. Meļ'anosinapis DC. 484
Sļderįtįs montana

SĮnapĮs (se'kts.) 49l
SĮnapis L. 305, 487

alba L. 488, 491, 492, 694,
ssP' alba 491

; ssp'
494

L. 312,
sylvestre L. 364

490

Thalianum (L.) Cay

3ļ3, 3l8, 3/9' 693' 694'

dįssėcta Lag. 494
juncea L. 474

orientaļis Jusl. ,E8; 49l
Sislmbrieae DC. (triibus) 312
SĮsgmbrĮinae (DC.) Hayek (alamtriib.) 3l2

arnphibium

L. P. P.

_

-..

_

islandicum Oed,

-*

rnurale

L.

325

356

46ļ

ņasturtium-aquaticum L. 369
o||icĮnaĮe 1L.) Scop. g|'li, 32a' Šrf,
693, 7M
var. leĮocarpum DC. 828

var. of|ĮcĮnaĮe

328

orįenįale Torner gft,
705

pannonlcurn Jacq.

&21

sį4,

paĮustris

f.

146

L. l38, l4o, t4I, 688, 699
F. Aresch. iųz

agrestis

142

_
_

arenosum L. 392
austriacum Led. 318
colurnnae Jacq. 325

4il

145

grandillora Benth. 146
lanata Jacq.138
officinalis (L.) Treviš.
olympica auct. 138

,lar. paĮustris l42
var. subcanescens Led.
\ S. sgtuatįca L. l42

359

e. orientaļe (Torner) Dc.

L.

germani,ca

688'

var. agrestis (F. Aresch.) Serg.

694,

L. 359
o. palustre L. 353
õ. terrestre L. 365
ancņs Wahlenb. 365

gallicum wilļd.

68d,

699

Betonica Benth. 146
bgzantĮna C' Koch I37, t38,

B. aquaticurn

-

92

araensįl (L.) L. ļ45, 688,
baįcalensįs Fisch. l42
699

486

704

Fourn;

699

(Reichenb.)

SĮsgmbrium (se'kts.) 32l
SĮsgmbrĮum L. 302, 306' 3l2
allįaria (L.) Scop. 309
aĮtįssįrnum L. 313, 32l, 322' 693'

E.

704

Stachys sect. Betonįca Benth. l45
Stachgs L. 38, 39, 42, t36, 688, 699
aĮpina L. l38
\ambĮgua Smith l42
anftua (L.) L. |g8, t43, l,į4,

Hagenb. 491

nigra L.

393

ooĮgense Marsch'-Bįeb. ex

491

Schkuhrįana

331

tenuifolium Jusl. 458

orįenįaĮįs (Jusl.) Koch et Ziz

_ _ var.

E. Fourn.

313, 314, 692, 703

supinum

Stach'goideae Briq. (alamsuguk.) 67

490

o. leiocarPa Neilr.

l.

705

287, 488' 489' 693' 704

Ī,. aroensįs

sophia L. 329
var. hygrophilum

Spicatae L. (sekts.) 194
Stachgdeae Benth. (triibus)

dissecta (Lag.) Bonnįer

L.

araensįs

SĮsgmbrium sinapistrum Ctantz 32|

325, 69ļ.

142

* var. oiridĮįoĮia Led. l42
.recta L. 145
segetum Hagen 142
SįeboĮdiį Miq.
sgĮaatĮca

L.

39

t38, /r9, 688,

Stanlega 303
Stanlegeae (triibus)

699

303

Stenophragma Thaliana (L.) Čel. 393
Stolonosae Kupff. (sekts.) 624
Slrophanthus DC. 343

StyĮĮdiacede

R. Brown

654

Subul'aila L: 3ü), 304' 580

_

aguaļįca

L.

580'

580

Šubuļarieaė DC' (trllbus) 579
Subuįarįīnae (DC.) Hayek (alamtriib.) 6?9
Sgmpbtalae 33

Symphytocarpus O.

E. Sctrutz (sekts.)

90?

Synantherales 65{

7Žl

Thgmus serpgĮĮum v.ar, erįcoįdes Wimm-

Tamarįcaceae Lindl. 586
Tecįona L' 33

grandis L.

33

iberis DC.

573

TecsdaĮįa

_

R. Broų'n 304'

nudįcauĮįs

et Grab. l8l
var. ļįneatus Endl. t82
var. Linnaeanus Gren. et Godn

572

(L.) R. Brown

182

672, 57Ą

_

693, 704

Tetr:ahit (Gįl.) Reichenb. (alamperek.) l09

Tetrahit Gil. 102
Teucrįum L. 39, 62
botrgs L. 53, 55, 56, 687, 698
chamaedrgs L. 53, 58, 69, 687,

'_

frutĮcans

L.

53

scordįum

L.

63' 54, 687' 698

palustre Lam.

į79

auĮgarĮs

Theka 33

570

303'

570

ThĮaspi

_

-

L.

aĮpesĮre

L.

570

L. 570
perfoĮiatum L' 570
monÖanurn

DC. (triibus) 569
(Dc.) Hayek

ThĮaspidinae

L. 167
alpinus L. 169

Acinos

(alamtriib.)

Tubi|Įorae 2l, 33, 260
Turneraceae DC. M5

TurrįįeļĮa C. A. Mey. (sekts.)

Turrįtįs L. 306, 395
Gerardįi Bes,s. 40l

-

gĮabra

692,703

hirsuta L. 399

et

688'

Shosl

Th' serpgĮĮum L. l79

serpgĮlutn

L'

l77. l80. ,8r. 688.

i - ē ssp.
Į77
724

)

(FC.) Led.

Yeįarunl DC. (sekts.)

L. 33
\hgbrida

177

Chamaedrys (Fr.). Vollrn

69E

325

Verbena

hort., 34
o|[ĮcĮnaĮis L. 34, ,5' 686' 698
Verbenaceae J. St.-Hil. 32, 38, 260, 686,

-_

698

700

var. c. Wied. eį Web. l77
p. angustilolįa Led. l80
ssp. angusĮifolius (Pers.) Vollm.

I80
c. Chamaedrys

401

Uncinatae Kupff. (sekts.) 596
UļrįcuĮarįa L. 2|, 2B, 686, 698
įnįermedįa Haytte 27, 28, 686'
_ mįnor L. 26, 28, 29. 686, 698
aulgaris L. 26, 30, 3/, 686, 698
UįrįcuĮarįeae l(am. (triibus) 2l

L. l77, t78, l82,

ssp. ucrainicus Klok.

898

var. glabra L. 40ļ
)k planisiliqua Pers.

182

700

t79

899

396, 397' 693,704

Ī. glabra

Calamįntha (L.) Scop. l64
ihamaedrys Fr. ļ77
coļĮįnus Marsch.-Bįeb. l77
glaber Mill. 177
įnodorus Lej. ex Dumort. l82
lanuginosus Mill. 182
monĮanus Waldst' et Kįt. l82
praecox Opiz 177

\

L.

80

f,. gĮaberrima Kuusk 396. 89į

angustifolius Schreb. ļ82

-

176

Tubercųlaįae Pojark. (alamsekts.)

688

angustifolius Pers. 180,

pulegĮoĮ.des

l77

Toaurįaceae Pax 272

569

Thgnus L. 39, 40, l?6,

L.

Thymus sect. Serpyllum Benth.

TrĮgonocapnos 273
TrĮgonocar.pea Ģodt. (sekts.) 602

araense L. 28?, s70, 57I, 693' 70ļ
bursa-pastoris L. 564
cantpestre L. 521

Thla,spideae

YaĪ. serpgĮlum l82

ssp. Serpyllum (L. emend. Fr.)
Briq. 180
_ 1. vulgaris Led. ļ80
ucraįnįcus (Klok. et Shost.) Kloķ"

53

53

Grab,

182

698

ssp. palustre (Lam.) Gams

ThlaspĮ (sekts.)

B. montanus Benth. 177
var. rĮgĮdus Wįmm. et

Verbeneae (triįbus) 33
Verbenoįdeae (alamsuguk.) 33
VertįcįļĮaįae L. (sekts.) l87
VioĮa (alamperek.) 592, 595
Violc (sekts.) 596
Vįolo L. 5gl, 59I, 695, 705

_

alpestris (DC.) Jord. 632
aĮtrįca Ker-Gawl. 636

Vįaįa aperta Gil. 604
arenarįa DC. 594' 608, 609,695' 705

\ V. canina L. 610
X V. mįrabįįįs L. 6ļ0
\ V' pumĮĮa Chaix 610
X V. Rįaįnįana Reichenb.

VĮoĮa hybrīda hort. 636

-_

ingrica Marsch.-Bieb. ex Rupr.
įįtoraįįs Spreng. 59ą 63l, 695,

-_

maxima hort.

ļrzlea Huds. 636

610-

araensįs Murr. 595, 63l, 633,

638,

695, 706

vat. agrestĮs (Jord.) Gren. 6M

_

var, araensįs

634
634

Ī. ąraensįs

Ī'

subĮįļacįna Wittr.

\ V. persicifolļa Schreb. 6l8, 619
\ V. pumila Chaix 618, 619
X V. Rįuiniana Reichenb. 618
\ V. uĮiginosa Bess. 618' 619

634

635

ssp. patens Wittr. 634
var. segetalis (Jord.) Gren.

L' p.

p., emend.

634

-

ssp. canina

620
620

ssp. canina (L. emend, Reichenb.) Hook. 620
var. crassifoĮļa Grönwalļ

var' erįcetorum

_

706

var. epipsila (Led.) Maxim. 627
\ V. epĮpsĮĮa Led. 62õ
persicifoĮia Schreb. 594, 613, 6ļ4,695'

et Koch 615
pumila Chaix 595, 615, 616,
706

622

_

594, 604, 605, 695, 706

\
\
X

X
X

V. montana L. 613
V. pumįl.a Chaix 613

epīpsila Led. 593, 627, 628' 695,
erecta Gil. 6ļ2
ericetorum Schrad. 620

grandiflora hort.

705

V. arenaria DC.

V. canina L. 608

60g

V. Reįchenbachįana Jord. ex
Boreau 608
rupestris auct. 608

592, 595, 636, 637, 695,
706

F. W.

_

Schmidt var. arenaria
(DC.) Beck 608
saxatįļįs F. W. Sclrmidt 595' 632.
695, 706

scaturiginosa Wallr. 622
silvatica Fr. ex llartrn. fiļ.
B. Riviniana Asch. et

605

Graebn.

606

silvestris var. Rivinįana Koch

636

w.

Beoker

ssp. longifimbriata W.

sįagnina Kįt. 6l3
sylvestris Lam. 604
trįcoįor L. 595, 629, 630, 636'

Beoker

706

hįrta L.592, 593, 598, 598' 695,

ssp. brevįii,mbriaįa

706

598
598

hortensįs auct.
{6 Eestt NSV

floora

636

607,

695, 705

706

eļata Fr. ex Link 612
eįatįor Fr. 594, 6ļļ' 612, 695,

)(
)(

Rįaįnįana Reichenb. 594, 606,

V. Rįaįnįarra Reichenb. 622
){ V. uĮiginosa Bess. 622
coĮĮįna Bess' 592' 593, 600, 60l, 695'

L.

695,

V. montana L. 617
V. persĮcifolia Schreb. 617
Reįchenbachįana Jord. ex Boreau

X

746

631

592, 595, 596, 597, 695.

pratensis Mert.

y. montana Fr. 618
ss,p. rnontana Fr. 618
ssp. rnontana (L.) Hartm. 6lB
X V. montana L. 622
\ V. persicifoĮia Sehreb. 622
)( V. pumīĮa Chaįx 622

carnuta

L.

706
622

(Schrad.)

Reichenb. 620, 62ļ
var. l,ucorun Reichenb,

\noraegica Wittr.

odorata

paĮustris L. 593, 625, 626' 695' 705
Ī. acutįuscuįa o. Kuntze 625
Ī. aĮbifĮora Neum. 625

Reichenb.

594, 605, 620, 621, 695, 705
Led. p. p., non L. 618

var. canįna

636

mirabįĮįs L. 592, 602, 603, 695, 705
X V. Rįaįnįalla Reichenb. 604
montaņa L. p. p. 612
montana L. 594, 618, 6/9, 695, 705
X V. canįna L. 618' 619

ssp. communis Wittr. '634
var. curtisepala (Wittr.) Neum.

canįna

622
706

606

695'

Ī. albįda Wittr. 63t
var. alpestf įs DC. 632
725

Vįoįa trįcol,or \ V. aruensls Murr. 63l
ssp. arvensis (Murr.) Gaud. 633
vat. arvensis DC. 633

.

f. p.. Wied. et Web. 6&l
Ī. bįcolor Hofim. 63l
ssp. Curtisii (E. Forst.) Rouy
et Fouc. 632
genuina Wittr. 629
var. genuiįa (Wittr.) Blytt 63l

ssp. .maritima (Schweigg.) Hyl.
&11

var. maritima A. F. Schweigg.
63ļ

var. saxatiļis (Schmidt)
632
f

.

Wįttr. 63l

septentrĮonalts

ssp. subaļpina Gaud.

-

,ssp. trįcoĮor 629
var. trįcoįor 63l

f. typica Wittr.

l.

632

ssp. vulgaris (Koch)

var. maritima Schweigg.

uĮigĮnosa Bess.

ObornY

59į

63Į

622, 628,

705

NĻ

f'' aĮbiĪIora Paulin. 624
Vįttrockįana Gams 59ą 59ą 68$,
6J5, 636, 695, 706
Vįoļaceae Batsch 586' 587, 590, 69ą 705
Violae hortenses grandillorae Wittr" 63į.
Violales 586, 645
Vįrįdes Boriss. (rida) t97

Vitex agnus-caslas L. 33
Vogelia paniculata (L.) Hornem. 56i
VahtenbergĮa Schrad' 655
V?area 303

Zanonįa 646
Ziziphora 39

631

versicoļor Wittr. 63l

629

Koclt

Vįota trįcoļor ssp. vulgaris (I(och} oborny
var. coniophila Wittr. fill
ssp. vulgaris (Koch) Oborny

EEsTlKEELSETE TAIMENIMEDE TÄHEsTlKUĻlNE REGISTER
akakapsas 39,

_
43, 44
- roomav
allirkkerss
306, 367
_ ürt- ,68' 369
arbuus 646,
sõögi-

iminõges, hõlmlehine

42

karvane 43, 48, 47
püramiidjas 43, 4s,

*
_

50

640

jūrilill
640

eldu 291
ešoltsia 29ļ

rnets- 374, 380,

7l'

-

haļlįkas 332, 34l, 342
haraline 332, 338, 339
põld_ 332, 333' 334

sirge 332, $6,

337

õli-

484

568

408

ibeeris 3M, 544

Īnõru 644'

545

169

hariļik l70, ļ7l
iminõgos 4l, ll2

5gl, 59I
a,as- 595, 829, 630
aed- 595, 635, 635
ime- 592, 602, 603
kalju- 595, 682
karvane 593, 598, 598
kink- 593, 600, 601

lõhnav 595, 696, 597'

huulõielised 33, 36, 37

46*

sööda- 484

koera- 594, 620, 621
kõrge 594, 6ļI' 612
lodu- 593, 622,623

563

harili,k 564, 565, 566, 567,

hambuņe

hübriid- 484

rlranniļ<e

72

hiiretudrik 307, 40?,

_

38i,

'rnõņu 374, 388, 389

kaljuk,ress ff,4, 546, 547

70

hiįrekõrv 304,

_

384

ham,buline 374, 885, 386
kare 374, 377, 378

&abatšokk 652

399, 401, 402
- aaskare 398, 3SS, 400
haraJ<alatv 305, 33t

iisoņ 4()'

ļl7

306, 373

_

hanerohi 307, 398

_

l22

silm- 252, 253

-

hammasjuur 374, 375

_

116'

aas- 374, 383,

_
-

Ą37

haavarohl 42,
māgi-

l20

ftaalįkas 470, 479, 482, 483, 4u

ļ<ilp_ 437, 438

-

ļl3,
ll3'

juushein 297

_ rkuning- 640, 64ļ
- mugul- 642
begoonialised 586, 638

n4'

valge
verev

ll3, It4

l2l,

jārvikas 23g' 262

648

begoonia 638
alatiõitsev 639,

fibiigia

tāpiline Įl3,

ļl3, ll8, //9

-

mets- 594, 6M, 605
mägi_ 594' 618, 6/9
mrülgas- 594, 613, 614
nõmm_ 594' 608, 609
pisi- 595, Eli, 616
põld- 595, 633, 63,
rand- 595, 6Bt

sarv- 595, 638,

637

soo- 593, 625,626

turvas- 593, 627, 628
võsa_ 594' 608, 6m
727

kannikeselised 587, 590
hapsas 470, 478, 479

kogelejarohi 305,439
hall. 4Ą0,44l

koldnõges 4l' l23, l24, t25
kollakas 306, 343
kaar- 344,346, 347
lääne- 344, 349, 350, 35I

brüsseli 480
hiina 470
kähar pea_ 480
leht- 480

lill-

püst- 344, 345

480
480
pea- 480
roos- 480
savoia 480

nui-

sööda- 480' 484

kapsasrohi 30õ,470
nrust 471, 485, 486
põld- 47l, 476, 477

sarepta 471, 474, 475
süstļehine Ą7l, 472
karunõges 42' l33

kolotsint 648
koolrabi 480
korispoor 307, 418
õrn 4l9,4l9
krambe 307, 503
abessiinia 507
kress 304, 520
haisev 520, 631,532
kaelus- 520,526, 527

ļiiv- 52l'

must 133, /34
kassiratas 85
kellukalaadsed 654
kcļļukalised

virgiinia 521,535,536

654

suureõieline 658. 670, 671

ümaralehine 658, 668, 669
206

Wilļkommi 206,

207

kerasļilielised 206
kerss 304, 305, 306, 353

arrstria 353, 357, 358

kallas- 353, 365,

366

mets- 353, 362, 363
soo- 353, 354, 355
vesi- 353, 369, 360, 36t
kevadik 305, 444

hall

445, 446

kuld- 445, 448, 449
mets- 445, 450, 45t
müür- 445' 463' 454

kilbik 304,

kivi-

442

442. 443

kiļbirohi 305. 429
Gmelini 429, 430, 43t

liiv- 430, 432, 433
tupp- 430, 435, 436
koeranaeris 646
harilik 642,648
koerasinep 305, 464
gallia 464,465

?28

rand- 521, 528,529

saļat- 52l, 524,525

kellukas 655,656
harilik 658, 672, 673
kare 657, 665, 666
kera- 657, 664, 666
kure- 657, 662, 663
laiaļehine 657, 658, 659
nõgeselehine 657' 660, 66l

keraslill

533, 534

põld- 520' 52l, 522

kuldkann 587
aed- 590

apenniini 590

harilik 588,

589

kuldkannilaadsed 586

kuldkannilised

kuįdlakk

587

332

kurekatel 658,

670

kurk 646, 650
harilik 650

kuukress 304,423
aed- 423, 427, 428
mets- 423, 424, 425
kuukõdrik 304, 541
sile 641, 542
kuuskhein 255

harilik 255, 256, 257
neljalehine 255, 258, 259
süstiehįne 2:o5' 258, 258
kuuskheinalaadsed 254
kuuskheinalised 255
kõdrik 306' 308
saļu- 309,

3,į0

kõrvik 4l. 96
ahtalehine 97, 100,

kare 97,

-

101

107

kirju 97, 106,

106

pehmekarvane 97, 102, t03

pügaldunud 97' lOs,

võõr- 97, 98
kõrvįts 646' 652

harilįk 652,653
hiigel- 652
patisson 652

ll0

kõrvltsaļaadsed

kõrvįįsaļisēd
kābihein 4l,

rnagunalaadsed 272, 302

B45

,rnagunalised 272, 273

645
92

harilįk 93, 94,

95

suureõieline 93
kāokübar 658

kāoorvik 629

lakksaba 41,126,

rnailaselaadsed 2l
rnajoraan 176
aed- 175, 176
,malkolmia 306, 420
aafrįka 42l' 42l
melon 650

harilik 650,

127

651

lavendel 39

meliss ļ62

lohmakapsas 306, 395, 398, 397

- sidrun- 162
merikapsas 603, 504, 505
rnerįsaļat 304' 575

laialehine 67
tähkjas 66

aed- 162

levkoi 305, 416
öö- 4l7' Ąl8
liivatee 40,

taani 575, 576,

ürĻ 575, 576'

178

aed- 177

māgi- l77

nõmm- l77, l80, l8t
paljalehine t7?, 178
tiivrohi 307, 390

-

-

harilik 390, 89,

lilvsinep 305, 458
458, įEl,
- rnüürvõõr- 458, 459

462

linnutuder 307, 56t

litrik

põld- 56t,

merisinep 307, 499
lįiv- 500, 50l
mungapipar, harilįk

hariļik

562

läv- 672,

573
570
kaelus- 570

põ|d- 670,57l
lobeelįa 680
punane 681

lutiklill

684

*
_

harilik t65, ,66

-

põld- 186, l87, /88'

680

_ harilik 293' 2sĄ'
293
- keskmine
,lāānemagun
276, zst
_ kalifornia 29į

295

maajalg 41, 8t

-

-*

lsį,

salu- 189
vesi- 187, 192,

193

õli- 48l
naerisheįn 17l, 476' 477

naistenõges

4l,73

harilik 74, 78,
Mussini 74

7S

siberi 74, ?5, 76

kattelehine

suureõieline 75'
nõianõges 42' 136

291

kuke- 282, 286

liiv- 282, 284,

8I'

ę

mets- 138, /39

põld- l45

285

põld- 282, 288' 28g
siberi 289, 290
28Įl

t89
200

ņaaskelleht 304, 580
vesi- 580, 580
naeris 470, 479, 480

85

ida- 291

uni- 282,

roheļine l87'

ņnüürlook 307, 393
harilik 393, 394

lõokannus 275' 2s3

rnagun 275, 28ļ
alpi 289

kirbu- 202
mānnas- l86, t00, /9,
pikalehine |87' lsą' I95
pipar- l87, 197, 198
must t99

väāris_ 202

39

harilik 84,

292

rnädarõigas 304' 37l
aed- 371, 372
rnāgimūnt 40' 164

litterhein 303,

lobeelialised

33

,murtudsäda 275" 292

nrünt 40, l85

304, 572

sini- 681, 683,
vesi- 681, 682

57?

578

soo- 138, 140, l4I

-_

villane 137,

,įiheaastane

138

|B, l43'

l41

7n

nõrnmernünt 40,

väike l67.

mets_

168

muskaat- 149
männas- l49, l50, 160, 16l
sarlakpunane 149

paĪkhein 39, l82

harilik l83,

patisson 652
patšulipõõsas 39
peenlook 306, 329

184

võsa-

ürt- 68, 69
piparmünt |87' ls7,
must t99

punane 279, 280

sinep 305,

sinerõigas 307,

harilik

507

soomukalised

5l0, 51ļ

pūsik- 507, 608' 509
484

rapuntsel 655, 675
tähkjas 675, 676
mudürdiļised 32

raudürt

33

aed- 34

hariļik 34, 35

redis 498,

499

reseeda 582
lõhnav 582

koļlane 582, 584'

|į'85

värv_ 582

.reseedalised 273, 582

rįhumünt 39, 203
suga- 203, 204
rtstikusiid 213
ristõielised 272' 2ss
rosrņariin 39, 60
rõigas 307, 494
aed- 494, 497

must

,madara- 224, 228
oa- 224, 231, 232
ohaka- 224, 225, 230
punane 223, 224
põdrajuure- 224, 2į6, 237
suur 224, 233, 234
suitsrohi 305, 513
ida- 514, 515
südamerohi 41, l2g
|ääne- l29, 130, l3l
veisįe- l29, l32

-

tarinõges 39, 52
,kobar55, 56
- lõhnatu53,
53' 5B' 59
vin,av 53, 54
teekress 308, 538

lamav 538,539

teelehelaadsed 239
teelehelised 239
teeleht 239

hiid- 24Į,

rand- 240, 244,

põld_ 494, 4sõ' 496

*

aas_ l50'
aed- 149
hõbe_ l49
kirju t49
leek- I49

730

-

ļ5ļ

248

kes,kmine 240, 246, 247
liįv- 240, 250, 25l

499

salveį 42, l49

221

soomukas 222
elsassi 224, 235, 237
haruline 223, 226, 227

raps 482, 484
suvi- 484

tali-

404

404, 405

sinirrukk 655, 678, 679

297, 298

,kuņd- 507,

487

must 471, 485, 488
põld- 488, 489
sareptā 47l, Ą74, 475
valge 488, 4Sl, 492

t98

pune 41, 172
harilil< 172, 173

_

27g

ļ<ollane 279

piparrohi 164
_ aed- ļ63' lE4
rnägi- l64
punand 275, 297

rapister 307,

tr53

sarvmagulį 275'

rihu- 329, 330
peni,rnünt 40, 67

harilik

|fr, 157, 158
l50, 15Ą' ļ55

salvei, longus

167

tekapuu 33
tihashein 40, 6l

alpi

62

baikali 61.62

-

245

suur 241, 242
süstlehine 240, 247' 248
Winteri 241, 242, 243

harilik 62,
ida- 62

63

I

tįhashein, 'kõrge 62
odaļehįne 62, 65, 65

liikpuu

aļtai

vahelmine 27, 28
väike 26, 28, 29

vesipipar 642
mõru 643'

86

-

karvane 87, 89,

-

moldaavia 86
siļe 87, 88

longus

87

valkjas

86

90

{,uder 305, 549

karvane 550, 553, 554

Įiiv- 549,550,55I
ļina- 550, 558, 559

Fld,

- 307'
tõlkjas

550, 555, 556
409

harilik 410, 4ll

643

vesipipralised 587, 642
vesitähelaadsed 260
vesįtähelised 260
vesįtäht 261
haakjas 271

-

harilik 262,

265, 270

soo- 262, 268,

268

täk- 262, 265,

266

sügis- 262' 263' 264

vorstirohi

võipätakas

176

2l,22

a|pī 22' 23
hariļik 22' 24,

'ļõnnike
42, l45
harilik' 146, ļ47
_

keskmine 28

33

suur 33
,įondipea 40, 4l' 86

_

vesihernes, harilik 26, 30' 31

25

võrm 209

Gronoviuse 210, 220,

suureõieļine l45

2lļ'

2l4, 2ļ5

ftrrrmlān ļ / /

harilik

unilook 306, 312
hariļik 3ļ3, 326,

kobar- 210, 2lS,
liivatee- 2ll, 2ļ2

_
_

kaetisrohu- 2l

327

ida- 313, 324, 325
Į<arvane 3l3, 315, 3/6
madal 3l2, įts, slą
suįļr 3|3' 32l' 322
volga 3l3, 3l8, 3,į9

ussikapsas

313

varakevadik 305,

455
457

_

hariļįk 456,

_

harilįk 276'

voreurmārohi 275' 276
'vesihernelised 2l
vesihernes 21, 26

277

I

219

lina- 210, 216, 216
põld- 2l0' 2l7, 2I'8
rįstiku- 2Į1, 2t2, 2l3

võrmilised 208
võõrasema 595' 635
võõrkapsas 305' 467
põld- 467,468
võõrkress 308' 5l7

harilik

517,' 5/8

võõrsinep 494

õõliļļ

306,

4l3

aed- 414, 415

221

AJloABHTHblR yKA3ATEJtb PyccKHx HA3BAHHR PACTEHHR
(OJlOPbl 9CTOHCKOR CCP,
Auprugu raaaxn 629, 03õ,
Ap6ys cmaoouį 040' 696

695

'-

695

6oaoruufi 268,
secexrrxį 268

691

-

ocexgxū 264

npyaoroi 266, 69ļ

Byxluua

Dypavor Fmenuna 430
uycrunuuū 432

-

t4Ą

Baü,ua xpacualgag 404, 692
Bep6ena aexapcrueHuaa 34

Bepdexorue 686

BecHqHķa ņeceungg 456
odķtxuoseugag 456
Beuepuuua 414
Bopousn JIaĪĪā ĪĪpocTeprag 540
396

396

IĮayqnyĮr 69l

xearuį

279' 69t
poraruft 275, 691

fao6yaapuerue

689

Iopuxųa 6e.naq 49l, 694

732

Nl

noJreaaq 167

688

Įyruuua odķrķxoseHxaq t74'

688

ļĮulrrqgxa 69l

-

,l,uns

roaas

547

o6rtxuoseįįįruū 59, 687

qaļļļeqKoBuį 435

Brxeųķa raaaxag

ToHKoJrucrsas 460

gecņotlgbrü 53' 687
Įyurerra ĪHMbflHHafl t67, 688

687

697

JIeKepcTBeHHan

npocrcpruü 3l3

Äy6ponHux xucteņuĀltķtü 55, 687

694

ropuufi 678, 697

JreķapcTBegxuį 320

Įruerrrpa npeKpacuarl 2s2,

DoaorHxķoslre 69l

Eyxaruxrx

Įēgear 8l7

Įnycelrrurrnx cķa.rrrxsrfi
Įecxypexun coQua 329

o6oenoanr? 264, 691

Bpnxaa 482,

-

Įnypalxa crennaq 46l

ĮI3MeHįIHBuģ 269, 69ļ

Eyapa narcueBrĀHag 85,

488

capenĪcKan 474
uepxan 486

socroį{ļrrtlį 325
gķlcoķxfi 32l

xay6uenar 642, 695

xoponeBcKas 640, 695
rrecgqģag 640, 695
Eeaoxyapeuuxx uepuuü t33, 688
Duotunx 69ļ

*

_

Ipxaoxrocr uaupoaufi 128, 687
fy6ouaeruue 686
ly.rrauxx ņo.ņxcxuü 3l8

Earuexxgųa raaĀķar 390
Deroxxesue 695

Eeronrs

lopuxua noaesag

v ToļtlÄ

-

anre.ļHag 297
JreKapcrBesuas 297, 691
696

odHķHoserļxaĪ 65l' 696
ttoceBxaa 65t, 696

XeJregĮįrrĮa ropgarĪ 7l' 687
Xearyrunr.rx rurpueeHHuft 340

_

aeņrofixrrį

332

npnuoft 338

-

cepuit

341

acrpe6ruxoro.nucrguū 338l
Xepyxa aexapcrneuxaa 369
Xepyruulx ancrpuücxuft 358

donorultü 356

seĮ{Hoņoaįrltfi 359

uc,naxĀcxuį 356

aecgoį

364

Xepyrrrurrx o6oro.q,oocņuįi 365
pacnpocrepruü 80õ

Xxrņxa

686

xeHeBcxas 46, 686
-_ nupaMlrĀaalrar
40, 686
ļĪon3yųaff 45' 686
Xnpauxa 686
alķnxücxag 22, 686

-

o6brxuoBennaq 24, 686

3apasuxa 689
6aeĀrroqseĪ(oņag 229, 689

6oalņag 233,

*
*
--.

689

BeTBHcĪa' 22l' 690
ropoĀqaTag 23l' 690
ropļraKoBaq 286, 689

_

Pyūura 9l,687

ĪHMbgHougerķosuū 87' 6tr/
3y6nuxa xaydnexocnaa 376
3togļįtlx eaponeficxnfi' t8:l' 688

ll6epxūxa roprxax 544
Hxorxux cepufi 440

Konrgxķ

Korcņgxx

Kpecrourerxne

Kaueuggx ruopcxoü
Ķanycta 694

xpeHoBrrĀnaq 47l
464

KapĀaurruoncuc necqarrurĒ 392
Kap,u,apnn xpynxoran 517

Ķarparr nparropcxxfi 503.
KaonosHlįķ nuprnxcrrfi 536
rycToĮBeTKoBķtį 533

lr.tycopxuü 53l

noaeņol 52l
nocesqoü 524

ūpoH3exHonucrnltü 526
rļrupoKoJlllcTHltfi 528

KoaoxoĮl.ruķ 696

ķpanllBoJlucrguti 660' 696
KpyrnoJllįcruuü 668, 696

olexuį 667,

692

Kpynxa Āy6paBga' 450

nepeaecxoaan 450
ceĀoņaraņ 445

cr6npcxar

cressas

449

453

JIaĀagngxonlre 694

Įeņxoü 4ryporllü 4l8
Jļo6earresue 697

Įo6eaug Įopruaxa 68l,
Hilsxas 683

697

- spuxyc 68il
JloxeųņuĮa ĀaTcKa' 677, 692
-

nexapcrBeuuan 578

Jlyurrux lrnorolėtttttį 426
oĀHoreTHįä 428

oxķsaroųufi

426

apreMoHa 280, 691

442

oropoĀrrax 479
no.nesas 478

Kanyctuxx raarcķuü

*
*

687

Älaķ 69l

Ka6a.ļoķ 652' 696

_

687

_ xoura,ļHft 7s' ü7
* KpynHouBerķosķį 82'
- cx6lpcxrü 75' 687
Kpanxra rayxaa 120

Hccon o6uxtlosenHbĮü l70, 688

*

696

ķo.ltoctlctņü 075' 696
Koxpxxrna ņocrot{nag 5l{

vlķAay noceegoį 467

*
-

pacKuĮHcruģ 672' 696
c6opnurfi 66õ' 696
ļĮttpoKoĮįļcĪHuį 058' 696

KoĪoxo.ltl'ļHķoņue 696

oduxuoņenuar 228, 690
nypnypoBas 224, 69A
grbsaccKas 235, 689

3apasxxoalre 689
3eaeuuyx xe,rrlrfi 124, 687
3rreeroĮosurįķ 687

_

Koaoxo,nrųuķ nepcļļKoJrĮcTxufi 670, 696
panytįųeJIeBIļĀttuį 662, 696

696

cauoceüxa 286, 69l
cuorropnufi 282, 691
colturrellnrrü 289' 69t

MaķosbĮe 69l

įlaauķoart'lug aQpnxarrcran

Marruo.na 418

422

Maqoķ 69l

xelrufi

279

porarnfi 279
Mopcxar ropq[ųa 500

Mqra

688

BoĮHafl l92, 688
ĀJII{HHoJIIlcTHaa

l94,

KorocoBafl 199, 688
MyToBįIaTa' l90, 688

688

nepeįrHafl l97' 688
IĪoneBafl l87' 688

Heclnr uereĪrqarag 56į
Ho'ļļįag Qua;rxa 4l4

733

Oryper

Panc 482,

696

flacryulx cyMxa o6ltxnoņeuriag
flaxyuxa o6ĖIxrroņėrrrrag 165,
flepecryneir 696

no.ņeņag 495

564

688

o6HxttoserĪuķtIi t07, 687

nytuNcrnit 102, 687

ysxonucrHuü 98, 687

ķllcresaq 2l9

-

TIrMbflHoBafi

Peayxa Ķepapa 40t

_

floaopoxirux

,poBoļi

'-l

24l, 248, 690
Bunrepa 243, 690

ttgÄzücxnü ?50' 690
IaHųeToIHcTHufi 249,,690
o6lrxHoseHĮrltü 24l

syduarr,rü 3B5
;ryronoir 384

ne4orpora 380

rirepruanlrü 379
CoceHķa ņÕĀgrrag 256
CyrYrouuux uäcr:yriinli 564
CypenfiIļa 47B
Cypenxa ĀynoBrrÄHaf 348, 693
o6ķtķHoseimaq 350

npuxarax

npurrlopcr<uü 2Ą4, N0
cpe4rruĖr 246, 690

nplrrlar

407

flo.nuHox xa"rruQopHnücx'lrį 29l' 69l

flysupuārxa

686
rua,nas 28, 686

o6ltxgoņeuHag 30, 686
cpeĀHflfl 28, 686

flyaltpuarxonķIe .686

734

noJĮ3yįIHį lB0, 688

Tncl'aünug rolocrede;rlqag' 673

THxsa odlIķHoBeHHarI 652,

696

THķseuulre 696
@na,ņķa 695

doloruas 625,

695

Bbrcoxafl 612, 695

687

oõbtKHoBeHHbIü t3l, 687
IĪgTIįJĪorįacTHbIft t32, 687

_

cepĀeuurrfi

-

l3l

344

3-Į4

Tuņ,rlgri 688
6.nomunķtü 177, 688
o6ķIķH'õeeHIįsIIį l80

690

oĀHoĮBeTKoBag 252' 690

BoJIocHcTbIü l32

693

''

6o.nluroü

IlycrupHux

3lt'

.3B8

Co;ruqerĮņer MoHeToJį}ļcTHbIį 58B,. 694

690

flpudpeNHuua

,

555

Cnep6ura ĘocToįĪHarl
CepĀeuuux roprxnü

689

floĀopoxgxķosr:e 690
flo;Ieņķa npoH3eHHoJILIcrnag,

550

nocesHoü 555

'

696

nec,ļatrag 392
ureppranaa 399

Peeymxa Tanq 393
Pena 481, 694
Pennux uuoro,nergllļi 508

floņtz.lttlxosķIe 689
floņoüguķ corHyToceMflHglrü 644, 696
fIosoüHaųeķ corHyToceM'Hgr,rü 644

ūoBoüIitl,ļķosue

KpacįiJtbļ{ag 583

į{e,ĪKoruĪoĀHblri

689

2ll,

xe,ĪTeHbKa, 583' 694

Pege;toslre 694

89

Ī(JIeBepHa, 2l3' 689
JĪbHqHaq 216, 689

2l7,

_

689

enponeücķag 2l4,

ĪĪoJIeBaff

:

PltxttI< nrr,rocucrtrü 554
.ņruoņtIü 55B

220, 689

ĀyuįIcTa, 2l9'

nocesuaq 497
PeseÄa 694 '.'
x(eJįTarI 585' 694

l,IoptĮunucrlrü 5l0
Poraųķa ranņcxag 464'

fl.neuļarxa rnaaķag 54l
fIosIĮIIrķa 689
rposaeeilluaq 2l9

*
_

495

olopoÄHaa 497

6e.ņķrfr 648, 696
flepeurrux ķpynķoņlrarrrrį 5l7
flnxy.nuunx 687
I09, 687
- ĀByuaĀpegxuü
saį{eTurtü t05, 687
aaĀaĖHuxosbtü l00, 687

lpououx

694

PeÄlķa arrķaa

o6llxņosexHrtįĮ 650, 696
nocesuoü 650 '

ropHarr 618, 695

ĀyuįcTafl.596,

695

noporKoBoJrocucras 599, 695
.,recHafl 605, 695

(Duanxa HusKar Bl5, 695

_
_

nepcllKolĮlcTHag 613, 695

necĪļaHa' 608' 695
ūoJIeBa' 634' 695
npyao'nax 613, 695

npr.r6peNuaa 632, 695

Peüxenõaxa 605, 695

9ecHoųngĮa veperuxonaa 309

9ucreų

-

poraraq

*

cBepxy-roJrafl 627, 695
cxaJrbgafl 632, 695

co6a.ļlg, 620, 695

ToĪIflHa' 622' 6s5
ĪpexųBeTHafl 629' 695
yĀIlBüTeJIbHafl 604, 696
xoĮMoBa, 600, 695

@ua.nķoņue 695

@u6nrgn uĮIlrosuĀxag 437
XsocrHIįķ naHųerilltü 258' 690
odltķtioņengrtü 256' 690

qeTbįpexJlļįcTHuü 259, 690

Xsocrgtlķosķte 690
Xopucnopa sexnas 4lg
Xox.rrarķa 69l

la,rnepa 295,

691

rrrorHan 295, 691
ĪĪpoMexyToĪIHaq 293, 69t
Xpeu Āepenegcxųi 37l
o6uķgoneuuuį 37ļ

Ųepuorolonxa odķtxHoseuļIag 93, 687
Ųecno'ļHįlķ lexapcrneuuuü 309

l40'

688
688

lecgoü l38'

o.ņuonetHufi l44, 688

Ųucrore,r 69l

6o,rruorį 276, 69l

Pznrxuyca 606,

695
636, 695

688

6o.noruķIü

IIIa"tQelĮ 688

*
-

Āy6paBHbIį l54, 688
IyloBoü l52' 688

MyroBqarurl 160, 688
nouuxarcųgti l57' 688

ĮIlaIrapa o6lIķHoseHuag 68, 687
ĮIIaponunqa 6egflĪrcrnolļseTKoBag 208, 689

lUaponuuqerue 689

IIļullgNķ soĀuķut

580

Illu.nlnuųa soĮĮĪag 580
įII,rrėrrtgttx 687

_

Konbellrctrrrrü 65, 687
o6ltķHoseHĮ{H

üļ 62'

687

3,rlcro.nķrļzg llarpeua 203, 688
pecnuuaraa 203

3pyxa nocensas

467

3ruonrųug xanuQopxuilcķag

29į'

69l

flpyņxa no.rresag 570
flcgo,'ķa 687

õelag l20,

_

687

ru6pu.ņuax t18, 687
ĪĪypflypoBarl l16, 687

lĪ'TH[cTag l21,687

cte6;reo6leu;rroųag l13, 687

SISUKORD

rEestt NSV floorae

V

köites kāsitletud liikide süsįemaatilįne ni,rnestįk

Ęessõna

20. selts mailaselaadsed

(järg\
- _Tubi|Įorae
Lentįbuļarįaceae. Ķoosįanud V. Puusepp
raudürdilised _ Verbenaceae. Koostanud M. Kask
huulõielised _ Labįatae. Koostanud M. Kask
kerasliļļeļised _ Gļobularįaceae. Koostanud S. Talts
võrmilised _ Cuscutaceae. Ķoostanud L. Viljasoo
soomukalised
Koostanud L. Viljasoo
- Orobanchaceae.
2l. selts teelehelaadsed _ PĮantaginaļes.
Koostanud E. Lellep
l. sugukond teelehelised _ PĮantaginaceae. Kooslanud E. Lellep
22. selts kuuskheinalaadsed _ HippuridaĮes. Koostanud V. Puusepp
l. sugukond kuuskheinalised _ Hippurįdaceae. Koostanud V. Puusepp
23. selts vesitāhelaadsed, _ CaĮļįtrįchaĮes. Koostanud L. Laasįmer
l. sugukond vesitäheļised _ CalĮįtrįchacece. Koostanud L. Laasimer
24. selts magunalaadsed
Koostanud V. Kuusk
- Papaoerales.
_ Papaueraceae. Koostanud J. Eįlart
l. sugukond magunalised
2. sugukond ristõielised _ Cruci|erae. Koostarrud V. Kuusk
3. sugukond reseedalised _ Ęesedaceae. Koostanud J. Eilart
25. selts kuldkanniļaadsed _ Parįetaįes' Koostanud S. Taļts
l. sugukond kuldkannilised _ Cįstaceae. Koostanud S. Talts
2. sugukond kannikeseIised _ Vįaļaceae. Koostanud S. Talts
3. sugukond begoonialised _ BegonĮaceae. Koostanud S. Talts
4. sugukond vesipipralised _ Elatįnaceae. Koosta,nud S. Talts
26. selts kõrvitsalaadsed _ PossffįoraĮes. Koostanud J. Eilart
l. sugukond kõrvitsalised _ Cucurbįtacece. Koostanud J. Eiļari
27. selts kellukalaadsed
Ķoostanud V. Puusepp
- _CampanuįaĮes.
l. sugukond kellukalised
Catnpanul'aceae. Koosįanud V. Puusepp
2. sugukond ļobeelialised _ Lobeįįaceae. Koostanud V. Puuscpp

7.
8.
9.
l0.

sugukond
sugukond
sugukond
sugukond
lt. sugukond
12. sugukond

vesihernelised

.

Cex. flysrrpuaTKoBbįe. (Pesro,lre.) Cocrasuna B. flyycenn
Cex. Bep6euoĖlre. (Pearoue.) Cocranu;ra M. Ķacx
Cerr. lyõoųnerxlte. (Peercrrle') CocranNĮa M. KacK
Cerr. IĮaporHIļĮļeBbIe' (Pesrorrre.) Cocras}r"Īa C. Ta;rķrc
Ceįr. flosĮa[xosķe. (Pesror'le.) CocrasĮįūa JI. Bg;Ilrcoo
Ceu, 3apasuxonue. (Pesroue.) Cocrarr.na JI. Br.rlrxcoo
Ceu. floaopoxįlnKoBbĪe. (Pesrcue.) CocrasuĮa 3. JIe.rr"ren

Ceu. XsocrHHKoBbļe.

(Pearorrre.) Coctaņu,na

Cerr. Eo.nor:x}lxoBbļe. (Pesrorvre.) Cocraņula

B. flyycenn

Į.

JIaacurrlep

Ceu. Maxosble, (Pesrome.) CoctasuĮ fl. 3ü;lapr
Ceu. KpecroųBeTHbįe. (Peeroue.) CocrasļlĮa B. Ķyycx

Ceu. PeseĀosHe. (Peeroue.) Coctasl,rĮ

f.

3üaapt

Ceru. ĮanarrnüI(oBĮįe. (Pesroue.) Cocrasuaa C. Taarrc
Cex, .oųaaķonlre. (Pesroue.) Cocranuaa C. Taalrc

7ft

5

t9
2t
2t
32
36
206
208
221
239
239

254
255
260

260

272
273
299

582
586
587
590
638
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Ceu. Eeroriuenue. (Pesroue.) Cocrarn,ra C. Taarrc
Ce!r. nosoüHHųKoBHe. (Pearor'le.) CocrasĪĪūa C. Tanltc
Ceįr. THxseguble. (Pe3IoMe.) Cocrara.n fl. eü.rrapr
Ueu. Ko,noķoĮbquKoBbĮe. (Peerorrle;) Coctasļraa B. flyycenn
Ceu. Jļo6e.rrleņue. (Peenue.) Cocraņula B. Ilyycenn
Lentįbutarįaceae. (Summary.) By v. Puusepp
Verbenaceae. (Summary.) By M. Kask
Labiatae. (Summary.) By M. Ķask

Gļobuļarįaceae. (Summary.) By S. Talts
Cuscutaceae. (Summary.) By L. Viljasoo
Orobanchaceae. (Summary.) By L. Viljasoo
FĮantaginaceae. (Summary') By E. Lellep
tlippuridaceae. (Summary.) By V. Puusepp
CaĮĮįtrįchaceae. (Summary.) By L. Laasimer
Papaueraceae. (Sumrnary.) By J. Eila,rt
Cruciferae. (Summary.) By V. Kuusk
Resedaceae. (Summary.) By J. Eilart
Cįstaceae. (Summary.) By S. Talts
VįoĮaceae. (Summary.) By S. Talts
Begoniaceae. (Summary.) By S. Talts
EIatįnaceae' (Summary.) By S. Talts

Cucurbįtaceae' (Summary.)

By J.

Eilart

CampanuĮaceae' (Summary.) By V. Puusepp
Lobeļįaceae. (Summary.) By V. Puusepp
<Eesti NSV floora> V köites mainitud süste.maatilisįe ühikute teaduslikkude nimede
ja sünonüümide tähestikuline register
A,nģaeurHLrü yxa3aTe,'Ib HayļIHbįx uassanlļfl u cĮlHoHIIMoB cHcĪ€MaTHįĮecKux eĀilHutĮ,
yĪĪoMflHyTblx B V ToMe <Qnopu 3crolrcķofi CCP>
Eestįkeelsete taimenimede tähestikuline Iegistef
Alrģaar'rrHuü yKa3aTeJIĪJ pyccKlrx uagņartltü pacreuuü V roua <(D;ropu 3crogcķoü CCP>
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Hrcruryr 3ooūorįĮ tl 6orargxx
layx 3CCP. oĮopa gcĪoHcxoģ
ccP v. Cocrasį-'nyy."nn,
relx JĪ. Brraugcoo. M. Kacx, -Aķ-a-Āeuxg
B. KyycK,
JI. 'Jlaacxuep, e.
c. i;;;i;.
-'.iķaaįn'-_-e.
3_fiJrapT.
Ha acioucxorr, pyccKo* ū axįauücxox g3!Kax' HĮJrrccĪpaTopbl
g.'iqiiaį,
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