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3. sugukond korvõielised

ļ. a lamsu gukond

l. triibus

E

-

CAMPANULALES

-

(jär.g)

Compositae Giseke
C ar

duoįde ae

upatorįeae

Ķitamura

Cass.

l. alamtriibįts ,4 geratįn.a'e o. Hoffm.
l. perekond päsmaslill _ Ageratum
A l.

Lk.

L.

Mehhiko päsmaslill _'' Agõratum Houstöiirjnum Mill.

29

- EupaĮorįum
yynabinun L .

2. per'e,koņd ves'ika,nĮ p

'

l

*

HaĪiiik vesikanep

2.

triibus
.

rr

.4

'Eupatoriurn

sterece

Cass.

;il

3. perekond
1. Hari,lik ku,ldvi.ts

2. , Kanada kuldvits

-

o. Hoffm.

kuldvits - SoĮįdago

L.

SoĮidago uirgaurea L'
SoĮidago canadensįs L.

JD
38

2. al,am'triibus Betį.į.dinae o.
4. perekorrrd kir,įka'kar

Hoffm.

_ BeLIįs L.

l

Harilik kirikä,kar

,

3.

- Beįļįs perennis L'
alamtriibu.s Asterįnae o.

5. perekond aedaster

^t

3l

l

l. aļamtriibus Solidagįnįnae

ļ

L.

Hiina

aedaste

r

-

4t
Hoffm...
-''

'i.'iį

"

.

i'-:i

.' ...

- Caįįįstephus.,Cass.

CaĮĮĮstephus chįnensįs

(L.) Nees

6 pere,koņd aŠter'_ Aster L.
A i. oįekas a,ster _ Aster noaĻbeĮgii L.
A 2. Pajulehine aster - Aster saĮignus Wiļld.

.

44

47
..

49

5

t0a ^

3. Kaunis astęr _ Aster noaae-angĮĮae
4. Amellaster * Ąster ņneļļus L'

L.

5l
53

_ TrĮpaĮium
uulgare Nees

7. perekond ra,ndaster

_

1. Randasįer

Tripoliun

_ Erigeron

8. perekon.d õnnehein

l.

55

L

alarnperekond, Erigęron

l.
l.

Nees

sektsloon Caenotuš Nutt,

Kanada õnnehein

-

Erigeron canadensįs

L.

6l

2. sektsioon PhąĮacroma (Cass.) Torr. et Gray
2.. Üheaasta.ne õnnehein

2.

ErĮgeron anfuuus (L.)

alampe.rekond, Trirnorphc (Cass.)

3. Jaa,ni-õnnehein
3.

-

triįbus

1

Erigeron acer

nuįeae

M.

Pers.

Pop.

L.

64

Cass'

l. aĮamtriibus ,FiĮagĮnįnae o.

Hoffm.

- FiĮago
araensjs L.

9. perekond paganapea

L.

1. Põld-paganapea
- FiĮago
2. Väike paganapea - ĪiĮago minįma (J. E. Smith)

2.

62

a.|amtriibus

haĮįįnae

G na p

Pers.

Reichenb.

l0. perekond kassikäpp - Antennarįa Ģaertn'
t. HariĮik kassikäpp _ Antennarįa dįoįca (L.) Gaertn'

ll. perekond j änesekäpp - į eontopodiurz
l. Alpi jänesekäpp - Leontopodium alpinurn Cass.
12. perekond kassiurb
- GnaphaĮįum L'
l.
ļ.

Soo_kassiurb

2.

6

R. Brown ex Cass.

_

GnaphaĮĮum uĮiginosu'rn

(Kirp.)

L.

. .

76

78

Wagen.

- GnaphaĮiutn sgluatĮcum L.
13. perekond käokuId _ HeĮįchrgsum

Mets_kassiurb

l.

72.

sektsioon GnaphaĮium

2.- sektsioon Sųnchaeta

20

68
70

sektsioon HeĮichrgsum

80
Mil,|'

1. rida Arenarįa Ķļrp,

įt.

Haril,įk käokuļd

2.

a2.

_

,

HeĮichrgsum bracteatum (Vent')' Willd'

3.

aļamtriibus Įnuļįnae o.

14.

perekond vaak - 1nuįa

Aedvaak

(L.) Moench

84

rida Bracįeata Dobr.

Kattelehi.ne käokuld

l.
1.

HeĮĮchrgsurn arenarįutn

-

86

Hofim.
L.

sektsioon 1nala

Inuļa hetenįum L'

-

90

2. sektsioon Enula DubY

t. rida
2.

,J.

Pajuvaak

-

Saļįcįnae Gorschk.

Inuįa saļįcįna L.

2. rida _ Brįtannįcae

Inglise vaak

_

InuĮa brįtannįca

93

.

Gorschk,
95

'L.

l5. perekond kirbuvaak - PuĮ'įcarįa
>ķ l. Harilik kirbuvaak

^1.

a|amtriibus

Kaunis telekia

4.

Pulįcarįa a,uĮgaris Gaertn.

97

.

uphthalnlįnae o. Hoifm'
perekond te1ekia _ TeĮekia Ba'umgart.
4.

16.

_

GaerĮn'

triibus

-

.4

8

Teįekįa speciosa (Schreb.) Baumgart.

mbrosįeae

Cass.

l. alamtriibus CgcĮachenįnae
17.

100

Kifp.

perekond säsikas - CgcĮaclt'aena

Fresen'

Ķõrge säsikas CgcĮachaena xanthifoĮia (Nutt.) Fresen.

104

a\amtriibus Ambrosįįnae o. Hoffm.
18. perekond ambroosia _ Ambrosīa L.
2.

>K

30

1.

*2.

Puju.lehi,ne ambroosia

Ambrosįa artemisiifoĮia L.

Ambrosia coronopifolįa Īorr. et Gray

Kare ambroosia

'

19. perekondväärtakjas - Xanthium

107

1t0

L.

1. alamperekond Xanthįum

l.

*ļ.

*2.

sekts'ioon Xanthįutn

Pugu-väärtakjas
Siberi väärtakjas

_
_

Xanthįurn strumarįum L.
Xanthįun sįbįrįcum Patrin

tt5
.

t17

7

2
3.

Sektsioon CampgĮoiitiģncha"'(wa|lr. em. Wiclder) Widder

:'

Lääne_väärtakjas

ļ20

Xanthįu'm oėcįdentaĮe" Berįol.

let Hertsch
5. KalJas-väärtakjas
- Xanthįum |iparĮam Itz.
ii
:-,.ii
..:
2. a.lamperekond, Acanthoxanthįum (DC ) Widder

6. Astel_väärtakjas

- Xanthįum's,pi,nosutrl L''
HeĮįanįhear'Crr..

5, triibus

l.

a.l

Zįnni.nne o.Hoffm.

amtriibus

perekond tsinnia - Zįnnī.a
A l. Harjļįl< įsin'nia - Zįnnįa eĮegans Jacq. .

L.
132

.

2. aļam,triiķus ael įan't'hįnae o.

Ä l.

perekond päevakübar -

Särav päevakübar

_

R

A l.

Rudbeckįa fuigida Ait"

- Echįnacea
perekond päevalilļ

134.

24.

C

- HeĮ'įanthus

C

oreo psis

A ļ.

50

perekond daa1ia
- DahĮįa

Ļiarilik d,aa|ia

L.

UT
142:

Hoffm

L.

Hogg

pinnata

I

4'

aI am

- Cosmos, bipinnatus
tri i bus''G a'Į'inš o'g

e

48"

152:
156
1

59.

Cavan.

Cavan.

in'a

45,

154

.

I-Iarilik kosmos

I

145

Cavan.

Cavan.
- DahĮįa
26. pereļ<ond ruse
- Bįdens L'
Bįdens cernua' L.
1. Longus fuse
2. Kolmisruse - Bįdens tripartita L.
3. Kiirjas rįļSe- Bįdens radįata Thuįll.
>l 4. I(ahelisu1gjas ruse
- Bįdens bipinnata L.
'
27. perekond ļ(oSmos
- Cosmos

A l.
'b

139,

L.

oreopsįdįnae o.

perekond neiusilm -

3&;

Moench

purpurea (L.) Moench

Ä 1. Suureõieline neiusilm - Coreopsi.s grandĮfĮora
A 2. Värvi-neįusilm - CoreopsĮs tįnctorįa Nutt.
25.

r35
I

A 1. Harilik päevalill - Heįįanthus annuus L'
A 2. Topinarnbur e. maapirn - Heļįanthus tuberosus
3. a1amtrii'bus

L.

L.

perekond siilkübar _ Echinacea

Punane siilkübar

23.

Hoffnl.

ud'becllįa

A 2. Lõhislehine päovakübar Rudbeckįa įacįnįata
40 A 3. Karvane päevakübar - -Rudbeckįa hįrta L.
22.

t23,

127

.

20.

21.

ļ 201
.

16į,.

o,

HoĪfm,

perekond võõrkakar _ GaĮįnsoĖa Ruiz et
Paljas võõrkakar _ GaĮinsoga paraifĮora Cavan.
,
Karvane võõrkakar _ GaĮinsoga ciĮiata (\aĪin ) Blake
28.

I

2

164

ļ6T

.

6.

triibus Heįenįeae

:.

Cass.

l. alamtriibņrs HeĮenįįnae
,

29.

::

..

I

perekond

ļ

o.

H,offm,.

!, ..,r,.

heļeenium - Heįenįum

L.

.,'

Heįenįurn autumnaį.e L'
- Heįenium
ĪIoopesii A. Gray:.
30. perekond mõrsjalill
- GaįļĮardia
ohįene mõrsjalill
arįstata Pursh .
- GaiĮĮardįa
A9
^1.
Süstlehine mõrsjalill
Gaįįįardįa įanceoĮata Michx.
A'3. Nägus mõrsjalill
- GąįĮįardįa puĮcheĮĮa Fo,ug.
2. a|amtriibus Tagetįntle o. Hoffm.

^t.
a2.

Pav

Sügisheleeniurn

Į7l.

Kuldheļeenium

173.

Foug.
174

.

perekond.peiu,lill
- Tagetes
al. Madal peiulill _ Tagetes patuĮa L.
L2. Kõrge peiulil| _ TageĮes erecį'a L.
31.

60

7. Iriibus

.4nthemideaę

karikakar

t79,
181

Hoffm.
L.

Anthemįs araensįs L.

185,

L.

ļ85

2. Kollane karikakar- Anthernįs tįnctorįa
s 3. Haisev kar,i|kakar _ Anthemįs cotuįa L.
33.

178

Cass.

a.ļamtriibus Anthemįdįnae o
perek.ond karikakar _ Anthemįs

l. Valge

t76.

.

L.

1.

32.

.

p,erekond raudrohi

188.

- AchįįleaL.

1. sektsioon MiĮĮefoĮĮatae DC'

fr l.

Lõhnav raudrohi

2. Harilik raudrohi

-

AchįĮĮea nobįĮįs L.
AchiĮļea mĮĮĮefoĮium L.

2. sektsi'oon Ptarmįco (DC.)

r9t

4.

Ida-raudrohī

r

95.

I

96.

SaĮicif'oĮiae Boįsch.

Achįļįea. cartiĮaginea Led. ex Reichenb.

.2. alamtriibus

34.

93;

Koch

l. rida Ptarmįcae Botsch.
3' Võsa-raudrohi _ AcltįįI'ea ptarmica L'
2. ril'a

I

Chry.santheminae O.

.

Hoffnr.

perekond jaanikak ar
- Chrgsanthem.utn

l:.

I

l.

sektsioon Ismelįa (Cass.) DC'
199

Al.And,urjasjaanikakar-Chrgsanthemu,mcarįnalamSchousboe

2. sektsioon

A 2.

Kroonjas jaa'nikakar

-

Chrgsanthernum

Chrgsanthemum coronarįum L'

201

3. sektsįoon XanthophthaĮmum (Schultz-Bip') Tzvelj'

70

į<

3. Kollane jaanikakar _ Chrųsanthemum segetun L'

201

perekond härjasilm - Leucanthemurr Mill'
l. Härjasilm _ Leucanthemurn auĮgare Lam.
35.

perekond püreeįer - Pgreįhrum Zinn
A l. Lõhnav püreeter - Pgrethrun parthenium (L') J' E' Smith
37. pereko'nd kurnmeļ - Matrįcarįa L'

204

36.

l.

207

_

2ļ0

Matrįcarįa recutita L.
2. Lõhnav kummel _ Matrįcarįą suaueoįens (Pursh) Buchen'
Teekumme|

38.

perekond kesalill

l. Harilik

2.

Rand-'kesairi||

perekond puju - Artemįsįa
l. alampereko nd, Arįemįsįa

80

Koch

-Artemįsįa

Sidrunpuju

abrotanum L.

annua L.
^3.4. Üheaastane -puju
- Arįemįsįa
Artemįsįa austriaca Jacq'
5.

6.
7.
8.

Austria p'uju

10.

* ļl.

rupestris L.

Kaljupuju Koipuju e. koirohi - Artemįsįa absįntlĮįum L'
Artemisįa Sįuersįana Willd' '
Siversi puju

-

2.

a9.

-Artemįsįa

a,lamperek

2t7

L'
218

223

225
226
223
tol
õDa

236
239

ond Dracunculus (Bess') Rydb'

Arternįsia dracunculus L'
Estragonpuju
campestris L'
Artemįsia
Põldpuju
Pöörispuju _ Artemįsįa scoparia Waldst'

'

215

L'

Hariļik puju - Artemįsįa uuĮgaris L.
Artemįsįa gnaphalodes Nutt'

rl- Ļ'
O
/Ī'
Kassiurb-puju

Schu|tz-Bip'

įnodorurrt (L.) Schultz'Bip'

TripĮeurospermum
- TripĮeurospermurrį
nwritimum (L.)

39. perekond sooļikarohi - Tanaceturrt
Harilik soolikarohi _ Tanacetum auĮgare L.
40.

t.

kesaĮill

- TrįpĮeuroSpermum

2t2

242

244

et Kit'

247

3. alamperekond Serīphidium (Bess') Rouy
249

8. triibus

ļ0

Senecioneae

Cass'

l. aļamtrii,bus
90

ļ.

Senecįonįnae

o.

HofĪm.

4l. perekond paiseleht - TussįĮoc?
Paiseleht _ TussiĮago f arf ara L.

L
255

perekond katkujuu r
- Petasįles Mill.
l. Villane katkujuur _ Petasįtes spurius (R,etz.) Ęg1ęķgņ5.
Harilik katkujuur
Petasįtes hgbridus (L.) Gaertn.
43. Valge katkujuur - Petasįtes aĮbus (L.) Gaertn.
43. perekond arnika _ Arnįca L'
al. Mägiarnika _ Arnįca montana L'
42.

44.

^1.

perekond kitsekakar

Kaukaasia kitsekakar

45.

- Doronįcum

- Doronįcum orįentąįe Hoffm.
perekond ristirohi _ senecįo L.
l.

257

255
261

265

L.
.

266

sektsioon ļacobaea DC'

l. Voolme-ristirohi

Senecįo Įacobaea

-

L.., .'

.

271

2. sektsioon Incanį DC.
A'2. Viļt-ristirohi

Senecįo cįnerarįa DC.

-

zlõ

3. sektsioon Crocįserįdes DC'
3.

_

Soo-ristirohi

Senecįo paĮudosus L.

4. sektsioon Pseudo-oĮiganthį
100

4.

Salu-ristirohi

5.

Jõgi_ristirohi

_-

Muda_ristirohī

-

SoĪ.

Senecįo nemorensįs L.

275
277

Senecįo fĮuaiatiĮi.s Wallr.

5. ssktsioon Eriopappus
b_

oa,J

Dumort.

Senecįo congestus (R. Br.) DC.

.

279

6. s.ektsioon Tephroserides (Roichenb.) DC.
7_

Lood-ristirohi

-

Senecįo īntegrifoĮīus (L.) Clairv.

7. sektsioon

Senecįo

8. Pihkane ristirohi
Senecįo uįscosus L.
9. Harililk ristirohi _- Senecįo uuĮgarĮs L'
l0. Mets_ristirohį
Senecįo sųluatĮcus L.

t6 ll. Ķevad-ristirohi46.

l.

Senecįo uernaįįs Waldst.

283

284

et

perekond kobarpea
- LįeuĮaria

Kit

286
289

Cass

Harilik kobarpea

- LĮguĮarīa sįbįrįca (L.) Cass.
9. triibus Caįenduļeae Cass.
47. perekond saialill
- CaĮenduĮa
_
A l. Harilik saialill CaĮenduĮa officĮnalis L.

=p

282

291

L.
295

li

ļ0. triib u-sl Ec h,i,'n'oip s įd,e a'e Ca'ss.'
48. perekond ,m.er9."ļ ohakas _ Ēclt'įĮlops

A l.

l.

Rirlo

sektsioon

Sinine m.esiohakas

Bunge

.

Valkjas mesiohaka_s

i

Echinops rįtro L.

-

2. sektsiooņ Sphaerocephalas

ļl0 Ä 2.

L',

_'' uoornoo,

29&

B,unge

300

sphaerocephaĮas .L.

ll. triibu s Cariuro" Wagen.
ļ. aĮamtriibus Carļįnįnae (Cass.) DC.
49. perekond keeļikurohi
- C arlįna L.
l. Harilik keeļikurohi _ CarĮįna auĮgarįs L.
2. a|dintriit'u s Cardįlinae (Cašs.) Less.
50. pereko,nd takj as
- Arctįum L.
l. sektsioon Arctįum
l. Suur takjas _ Arctįurn Įappa L.
2. Salutakjas _ Arctįurn nemorosum Lej.
3. Väike takjas _ Arctįum minus (Hilit\ Bernh

30,Ļ

31?

.

2. sektsioon

:. - Arctįum tomentosum Mill.
perekond karuohakas - Carduus

32t,

'.

t. rida

l.

3r8,

Gįattdu.Įosae' Arėnes

4. Villtakjas
51.

3ļ5

L."

Nutantes Ķazmi

Longus karuohakas

-

2. Thörm,eri karuohakas

Carduus

iitans L.

325

.

-':- Carduus Thoermerį Weinm.

328

2. rida Crispi Kazmi
3. Kähar 'karuohakas

-

Carduus 'crispus

ļ-' .

331

'

3. rida Acanthoįdes Kazmi
4.

' Torkav karuohakas

52.

t20

l.

_

334

Carduus acanthoįdes L.

perekond ohakas - CįrsįurnM\||L.

Tuliohakas

-

Cįrsįum .auĮgare (Savi) Ten.

340'

.

2. sekįsioon Cįrsįurn

ļ. alamsgktsioon ApaĮocentron (Cass.)
2. Seaohakas _ Cįrsįun oįeraceum (Ļ.) Scop.
2. alamsektFliQsn, Cįrsįun'
. 3.. Villohakas _ Cįrsįum 'heterophyĮĮum (L.) Hill
l2

''

Charadze .'

.
', |'
'.'

343

1

|,

'".' ;'

'

.

;

.,

34t'

3. alamsgkfsioon
4. Soo_ohakas

'

...

'4.

Boreaįįco-įa - I(itam:

-

Cįrsįurn paĮustre (L.) Scop.

-

' alamsektsioon

5. Varretu ohakas

AcaLįįa

350

'

PeIra|<

Cirsium acauĮe (L.\ Scop.

-

355

.

3. sektsioon CephalonopĮos (Neck') DC.
Cįrsįurn arīJense (L.) Scop.
6. Põldohakas
53.

-'
perekond įiibohakaS

*r.

Tiibohakas

*1.

Terav kroonoha,kas

54.

^,*

l.

359

- Pįcnomon

Adans'

- Pįcnomon o'carna (L.) Cass.
perekond kroonohakas - Onopordum

369

.

L.

onopordum acanthįurrl L.

55. perekond maa-rjaohakas
- SiĮgbum Adans.
Flarįlik maarjaohakas
- SiĮgbum Marįanum (L.) Gaertn.
56. p,er'ekoņd soojumikas
- Saussurea DC.
- S'aussurea esthonįca Baer ex Rupr.
3. a|amtriibus Centaureįnae (Cass.) Less.

l. Eesti soojumikas

130

perekond paskhein
- Serratula
Värvi-paskhein _'Serratuįa tįnctorįa L.
57.

r.

58.

per,ekond jumikas

l.
Ļ

alamperekond Cganus

l.
^1.
t

- Centaurea
(Mill.)

375

377

L.
381

L.

Spach

sektsioon Protocganus D'obr.

Mägijumikas

Centaurea montana L.

-

389

2. sektsioon Cganus
Rukkįlill

-

Centaurea cganus L.

2, alamperekond Įacea' (Juss.)

ļ.
o.

371

Arujumikas

390

Spach

sektsioon .Iacea

-

Centailrea jacea L.

393

2. sektsioon Lepteranthus (Neck.) DC.
4.

Narmapjumik as

3.
5.

*6.

Reini

Centaurea phrggfa L,.

-

Centa|ureą sca.bįosa L.

400

alamperekond AcroĮophus (Cass.) Spach

jumika

l. rida MacuĮosae (Hayek) Dumb.
s -- Centaurea rhenana Boreau
2. rid'a CgĮindraceae (Hayek)

*7.

396

.

alamperek ond, Loptholono (Cass.) Spach

Põldjumikas

4.

-

Laiuv jumikas

-.Centaurea

diffusa Lam.

.

403

Dumb.
407

l3

5. alamperekond Soįstįtįarla (Hill)

*8,

Kiirjas jumikas

- Centaurea
2. alam,sugukond

12.

triibus

Cįchorįeae

l. alamtriibus

140 A

2:

Salatsigur

*

solstįtįalįs L.
C

409

o.

- Cįchorįurrt
L.

Cįchorįum
Cįchorįu'm endįuįa L.
S

Kitam,ura

Spreng.

Hoffm.
.L.

'īntgb,us

_

2. alam įriibus

ae

į,chor įoįde

Cįchorįįnae

59' perek'ond sigur
ļ. Harilik sigur

Dobr.

420

.

422'

cor zone rįnae Dumort

perekond mustjuur
- Scorzonera
Madal mustjur.
- Scorzonera 'humįĮįs L.
61. perekond piimjuur
- Tragopogon
60.

ļ.

L.
425

L.

Harilik piimjuur

- Tragopogon pratensis L.
3. alamtriibus
Hgpochaerįnae

',.

428

Less'

perek91d põrsashein
- Hųpochoerįs
Püsik_põrsashein.
-. H gpochoeris radįcata L.
63. perekond. vei.shein _ Achgrophorįls
62.

l.

1.

'
t.

1.

Sügisene Seanupp
Doonau
-seanupp

-

Leontodon autumnaĮ,įs
Ī

lontodon danabįaļis

Lactucįnae

.

1

437

439

..

..

44r

.

L.
443

-

Dumort.

- Sonchrc L,, -

Soncltus aruensįs L.

Harilik piimohakas
- Sonchus ol,eraceus L.
Kare piimohakas - Sonchus asper (L) Hill

perekond sal at - Lactuca
Aļ. Aedsalat - Laįtuca satįua L.
\Ļ9
-ļ\ -' Noollehine salat -- Lactuca serrįoļa L,
67.

.

T4

l

.

.Įacq,

'
. '
L, .. :. . į

pereļ<ond piimohakas

ļ. Põld-piimohakas
J.

4Jö

.

66.
,2.

L.

- Leontodon hispidus
65. perekond mõrkjas
- Picrįs
Kare -mõrkjas
- Pįcrįs hįeracįoides L.

Kare seanupp

4. alamtriibus

r50

.Adans.

- Achgrophorus macuįaįu.s (L.) Scop...
perekond seanupp
- Leõntodon L.
1.-alamperekond Scorzoneröįd,ēs (Moench) V. Vas,silj.

2. alamperekond Leontodon
o.

r430

Harilik veishein
64.

2.

L.

.

'
447
450
452

L.
456
458

perekond piimikas _ MuĮgedįurrl
l. Tatari piimflkas _ MuĮgedium tatarįcum (L.) Dc.
2. Siberi piimikas
- MuĮgedium sibįrįcum (L.) Less.
69. perekond jänesesatat _. Mgcelis
68.

Ca'ss.
46t
464

.

.

Cass.

l. Harilik jänesesalat

- MgceĮis muralįs (L.) Dumort.
70. perekond linnukapsas
- Lapsana

l. Harilįk

- Lapsana commuftįS L.
7l. perekond võiļill
- Taraxacum
l.

160

3.

4.
5.
6.
7.
8.

*e.

10.
I

170

l.

12.
13.

14.
15.
16.

tt.
t8.
19.

*

20.
21.
22.

L.

linnukapsas

469

Īį'/igg.

sektsioon Ergthrosperma Dahlst. emend. Lindb. fil

l. Āäris-võilill
2.

466

Taraxacum marginatum (Dahlst.) Dahlst.
decipiens Raunk. em. Hagl,
- Taraķacum
Võrdlehine võiįill
Taraxacurn isophgĮĮum Hagl.
- Taraxacurn proxirrt'unl
Lähedane võilill
(Dāhlst.) Dahlst.
Väi.kes,ehõlmaline võilill
Taraxacum mįcroĮoburn Markl.
Erinev võili,ll
Taraxacum dįssįmįĮe Dahl,st.
Täht-r,õiliļl
steĮĮare Markl.
- Taraxacunl
Ebaruuge võiliįl
Taraxacum pseudofuĮaum Lindb. fil.
Peenehõlmaline võilill
- Taraxacum tenuįĮobum (Dahlst.) Dahlst. .
Skoone võįlill
Taraxacum scanįcurn Dahlst.
Gotlandi võililį _ Taraxacum gotĮandicum (Dahlst.) Dahlst.
Ere võilill
įaetum (Dahlst.) Dahlst.
.
- Taraxacu'm
Tumenev võilill
Taraxacum obscurans (Dahlsi.) Hagl.
Liiv_võilill
Taraxacum psammophiĮum (Hagl.) Saarsoo
Kuiva.lembene võilill
- Taraxacum xerophiĮum Markl.
Ruuge võilill _ Taraxacutn fuĮuum Raunk.
Sirpjas võiliļl _ Taraxacurn falcatum Brenner
Lühikeelelin.e võililį
- Tąraxacum brachgglossu'm (Dahlst.) Dahlst.
Soonis-võili1ļ
Taraxacurn įsthmįco\a Lindb. f'il.
Vahelmine võilill
įntercedens Markl.
- Taraxacum
Haprakatiseline võiliįį
Taraxacum teneĮĮisquameum Markl.
Lintjas võilill
Taraxacurrt taenlaturrl Hag|.

-

Petlik võilill

.

-

479
480
483
484
487

489
489
493
494

496
498
500

50r
504
506
508
508
511

5t4
516
518
520

2. s'ektsioon obĮiqua Dahlst.
ļB0

23. Kiivas võilill
obĮiquum (Fr.) Dahlst.
- Taraxacum
24. Lamedakeeļeline võiliļl
Taraxacurn pĮatggĮossum Raunk.

-

3. sektsioon SpectabiĮia Dahist.
25' Si1ma,paistev võilill
- Taraxacum praestans Lindb. fil.

523
52/r

528

4. sektsioon PaĮustrįa Dahlst.

26. Soo_võililļ
Taraxacum suecicum Hagl.
- võilill
27. Siledaviljaline
Įissocarpum (Dahlst.) Dahļst.
- Taraxacum
28. Värvitu võilill _ Taraxacum
decol.orans (Dahlst.) Dahļst.
29. Suurepärane võilill _ Taraxacuftļ egregįum Markl.
30. Balti võililĮ
Taraxacum baltįcun Dahlst. .

-

531

533

535
537

539

5. sektsioon Taraxacum

3l. Harilik võiįill l35 mikrolįiki

Taraxacum officinaĮe Web. et Wigg.

.

541

543

c

72. perekond.

l.
l.
190

L.

sektsiõon Desiph.gtĮon Babc'

Soo-koeratubakas

2.

Crepis

koeratubąkas

-

Crepis paĮudosa (L.) Moench

550

.

sektsi.oon. Mesornerįs Babc.

2. Pehme koeratubakas

Crepis motlis (Jacq-) Asch.

-

553

3. sektsioon CrePis
3. Kaheaastane koeratubakas

Crepis biennis

-

L.

.

.

555

.

4. sektsioon InĮgbeĮtia Benth.
4. Tömbijuureline koeratubakas

_

Crepis praemorsa

(L.'1

Ta usch

558

5. sektsioon MesophųĮion Babc'
5. Liiv-koeratubakas

-

Crepis tectorum L.

6. sektsioon Pterotheca (Cass.)
6. Pal,estiina koeratubakas

_

įor

.

Babc.

CrepĮs sancta (L.) Babc'

lļ

ri

564

EESsÕNA
<<Eesti NSV f 1oora>> VI köide käsitļeb kelluka1aadsete seltsi
(CampanuĮaĮes) järgą a1ates korvõie1isįe (Compositae) sugukonnast.
Käesoļevas köites esitatakse 72 perekonda, viimne, 73. perekond
hundiiubakas
on varem ilmunud <Eesti NSV floora> VII köites. Mater_
- püütud
jali esituses on
järgida ,eelmistes köidetes väljakujunenud tava,
kuid sugukonna erakordsest mitmekesisusest tingituna on mõnede perekondade käsitelus' erinevusi. Nõnda näiteks , on liigirikkas r,õi1il1e įere_
konnas detailsgmaļt käsitletud sektsioone Ergthrosperma, obliqua,
.SpectabiĮia ja PaĮustria, mil\e kohta on rohkem autoriteetselt ļäbitöötatud materjali ja levikuandmeid. Vastava speisialisti puudumise tõttu on
sektsioon Taraxacurrī Eesti NSV-s kriitiliseļt läbi töötamata, seepärast on
seni meie territooriumilt konstaieeritud taksonite kohta (määratud enamasti taraksakoioogide G.'Marklundi ja B. Saarsoo poolt). toodud ainuļt
loend. Et enamasti on tegemist vaid üksikute leidudega, ei ole võimalik
nende esinemissageduse kohta andmeid tuua ja kasvukohti detailsemalt
iseļoomusta da'

Mõningate köites esitatud perekondade käsitlused on valminud
vafe,m (näit. A. Üksipi poolt koostatud perekond Crepis) ning erinevad
teistest oma detailsuselt ja käsitlusļaadilt. Redigeerimisel on nende esi_
algne vofm enam-vähem säilitatud, sest autori poolt esitatud detailseid
andmeid (näit' Crepis'.e puhul-karvasus, lehtede pikkuse ja laiuse suhe,
katise lehekeste arv jms.) olnuks kahju välja jätta' Vähem detailselt on
käsitletud mõningaid ilutaimi, mis ei kuulu Eesti NSV spontaansesse
fl

oorasse.

Ana1oogi1ise1t eelmiste köidetega on siingi taimedeļe isikunimede
järgi antud liigiepiteedid kirjutatud suure algustähega, kuigi rahvus-

vaheliselt f ikseeritud reeglites need kirjutatakse nüüd väikese
tähega.

a1gus.

Autorite osa köite koostamisel oli järgmine.
Siļvia Talts, bioloogiakandidaat, end' ENSV TA Zooloogia ja Botaa_
nika Instituudi vanemteadur
- Compositae sugukonna kirjeldus, alamsugukonna Carduoįdeae kirje1dus ja triibuste määramise tabel, triibus
Eupatorieae (perekonnad Ageratum, EupatorĮum), triibus Astereae (SoĮi'dago, Beįļįs, CaĮĮistephus, Aster, TripoĮium, Erigeron), triibus
HeĮįantheae (perekonnad Zį.nnįa, Bidens), triibus Senecįoneae (perekon2 Eesti NSV įoora
f

VI

l7
;ii il,: |i::*fu*ir il!ļt&
lnsįi'tlol.,,,;: t'il,Įįį''į'.įl.i,' :', l.:
}'4;l_,įi:

1;,l'l

nad Tussilago,

Senecio), alamsugukond Cįcho'rįoįdeae (perekonnad
Cichorium, Hųpochoeris, A'chgrophorus, Leontodon, Lapsana).
Maret Kask, bioloogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika
triibuse Cardueae kirjeldus ja perekonnad
Instituudi vanemteadur
Arctįum, Carduus, Cirsium, onopördunl, SiĮųbum, SerraĮ.uĮa, Centaurea,'
S

corzonera,

T

rago po gon.

Vilma Kuusk, bioloogiakandidaai, ENSV TA Zooloogia ja Botaa-

triibuse Heįenįeae kirjeldus ja perekonnad
nika Instituudi nooremteadur
Carlina, Saussurea, Sonchus, Lactuca, MuĮgedium, Mųcelis. Täiendanud:Echinacea, H eLį'anthus, Cosmos.
Haide-Ene Rebassoo, bioloogiakandidaat, ENSV TA Zooloogia ia,
Botaanika Instituudi nooremteaduf - triibuse Inuįeae kirjeidus ja pere_
konnad FiĮago, Antennarįa, Leontopodiurrl, GnaphaĮiunl, Helichrųsum,'
InuĮa, PuĮicaria, Telekįa. Triibuse EchĮ.nopsideae kirjdrdus ja perekonnad Echįnops, Taraxacum'
Liivia Laasimer, bioloogiadoktor, ENSV TA Zooloogia ja Botaanika:
Instituudi fütotaksonoo,mia ja ressurssoįoogia sektori juhataja - triibuse
Anthemįdeae kirjeldus ja perekonnad Arnįca, LiguĮaria.
Karl Eichwaid, bioloogiadoktor, end. TRÜ taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri professor, koos L. Laasimeriga-perekond GaĮinsoga.
Elli Lellep, end. TRÜ Botaanikaaia juhataja - perekonnad Tagetes,
Anthem[s, Achįlįea, Chrgsanthemurn, Leucanthemum, Pųrethrum,
Matr ic ar ia, T r ip Įeur os p er mįļm, T anac eturrt, Arternisia, C alenduĮa.
Aļiide Remmel, end. TRÜ taimesüstemaati'ka ja geoboiaanika
kaįeedri assistent įriibuse Ambrosieae kirjeldus . ja perekonnad
CųcĮachaena, Ambrosia, X,anthīum, Picnomon.
Alli Süvalepp, põllumajandusteaduste kandidaat, ENSV TA Tailinna
perekonnad Echinacea, Heļįanthus, Hele'
Boiaanikaaia vanemteadur
nium; koos H. Võsamäega perekonnad Gaįļįardįa, Rudbeckįa,
Coreopsis, Dahļįa'
Helve Võsamäe, ENSV TA Tallinna Botaanikaaia vanemaednik _
perekond Cosmos.
Erna Peikel, Riikliku Loodusmuuseumi Botaanikaosakonna juhataja
perekond Doronįcum'
Petasįtes; koos E. Lel1epiga
- perekond
Picris, Crepis.
Albert Üksip
- perekonnad
Joonised ja levikukaardid on valmistanud TA zooloogia ja Botaanika Instituudi kunstnik Guara Muuga.
Köite toimetaja oli L. Laasimer'

Selles köites kasutatavad märgid.
Liigi kirjelduse ees:
Liigi nimetuse ees:

Ļ -põõsas,
* - juhusliktulnukliik,
+ - looduskaitse alļa võetud liik, Į - püsik (mitmeaastane
A * ainuļt kultuuris esinev liik. o - kaheaastane taim,
o - üheaastane taim.
i8

taim),

27. SELTS KELLUKALAADSED

3.
Ü,he-

Sugukond

-

CAMPANULALES (JARG)

korvõielised

Compositae Giseke
(Asteraceae Dumort.) t

või kahe-, enamasti aga mitmeaastased ühe-, harva

lised (näit' Antennarta), sage1i karvased rohitaimed või

kahekoja_

poolpõõsad
puud
(troopikas ka põõsad, madalamad
või liaanid) vaheldrrvate, harvemini vastakute, männasena või kodarikuna asetsevate lehtedega. Abilehed

puuduvad. Risoom esineb suhteliselt harva, on mõnikord õige jäme või
sõlmiline. Juur 1ihtne, käävjas või harunenud, sageli puituv, vaheį
muguljalt jämenenud (näit' Dahlia). Yars lihtne või harunenud, mõnikord tiivuline. Lehed 1ihtsad ja ierved, sageli aga lõhestunud, paljad r,õi
karvased, vahel näärme- või tähtkarvadega, terve või hambulise servaga,
rootsulised või rootsutud, mõnikord ļaskuvad või rootsude alusel lisemetega (kõrvakestega), enamasti sulg-, harva kaarroodsed (näit. Scorzonera).

oied mõlemasugulised, sage1i aga reduktsiooni tõttu ühesugulised
(emas- või isasõied), mõnikord sigimiku ja tolmukate puudumisel ļ<a
steriilsed. Ķroon 1iit1ehine, viiest kroonlehest kokku kasvanud, 1<orrapärane (aktinomorfne) või ebakorrapärane (sügomorfne), putkjas
(coroĮĮa tubulosa), keeljas (coroĮla lĮ'gulata), kellukjas (coroĮla campanu-

Įata), niitjas (corolĮa filĮformis) või kahehuuļ,eline (coroĮĮa biĮabiata\,
kusjuures nende kroonitüüpide vahel esineb mitmeid üleminekuvorme.
Väga harva on kroon täiesti redutseerunud.
Õie ehituses eristatakse korvõielistel mitu tüüpi.
l. Mõ1emasuguline, korrapärane putk- ehk kettaõis ([los herm^
aphrodĮtus actīnomorphus tubuĮosus) on viie lühikese kroonitipmega:
vahel on sellises õies 'emakas redutseerunud; sel juhul on tegemist isasõiega (fĮos mascuĮosus). Ķui putkõie tipmed ei ole ühepikkused (nagu
vahel ļineaaļsete või siistjate tipmete puhul), siis on õis pisut sügo'
morfne. Putkõis on steriiļne (fĮos neuter), kui emakas ja tolmLrkad on
redutseerunud. Steriilsetes õites esinevad sageli meemahutid.
2. Mõlemasuguline J<eelõis (i/os hermaphroditus liguĮatzs) - keele
tipp viiehambaline.
I

Koostanud S. Talts
2*

t9.

a

b

c

1. joon. Korvõieliste õietüübid: q.

d
rnõlemasuguline putk_

b -_ mõlemasuguline keel_
(ketta-) õis
(eba_kee1õis)
(ääris_) õis (Lactuca uirosa), c
- emas_keelõis
kahehuuleline õis (Nassauaia spicata\.
,(InuĮa heĮenium), d
(InuĮa heĮenĮum),

Mõlemasuguline kahehuuleline õis ([Įos hermaphrodĮtus biļabįaalumine huul on koļmehambalise tipuga ja väljapoole pöördutus)
nud, ülemine huul aga kahehambalise tipuga (vahel on hambad naaskeljad) ja korvõisiku tsentri poole pöördunud. Kui kahehuulelises õies or
įolmuįad redutseerunud, siis on tegemist kahehuulelise emasõiega. Kahe_
huuleliste õitega korvõielisi Eesti looduslikus flooras ei esine.
4' Emas-keeļõis (fĮos femineus liguĮatus) ja steriilne keel- (ehk
ääris-) õis koļmehambalise, vahel aga terve iipuga on arvatavasii tekkinud kahehuule1isest õiest ü1emise kahehambaiise huu1e reduktsiooni
:tõttu; sel puhul koosneb kroon ainult alumisest kolmehambalisest huulest;
,emas-keelõįs on vahei niitjas (fĮos femineus filiformis) või putkjalt niiija

3.

;kee1ega.

Korvõielistel puudub rohtjas õietupp. Sigimiku iipul esineb'neiļ eri(karvatuit, lendkarvad), mis harva puudub'
- pappus
Mõnede teadlaste arvates on pappus moondunud tupp, teisie arvates aga

line moodustis

'20

iseseisev oma,ette moodustis. Pappus varieerub kujult ja ka ehituselt:.
ta koosneb pohmetest peentest või jämedamatest harjasjatest karvadest,"
soomustest või kilejatest moodustisiest. Pappuse karvad on vahel siļ'edad ja lihtsad, sagedamini aga karedad, harunenud või sulgjad; aluseļ
on nad vabad või rõngana kokku kasvanud (annu|us); viiņasel juhul
varisevad nad koos. Pappus on sageli viljaga (seemnisega) kokku kasvanud ning jääb selle külge' Pappus on ühe-, kahe- või mitmerealine..
Dimorfse pappuse puhul on korvõisiku servmiste keelõite seemniste pappus moodustunud 1ihtsatest harjastest, putkõite seemniste pappuS aga
sulgjatest karrladest' Vahe1 esineb pappus lühikese kileja kroonja ääri_
Sena (paljudel triibuse Anthemįdeae esindajatel), harva puudub hoopis.
Pappus etendab tähtsat osa viljade ļevimisel. Näiteks anemo,hoorsete1,.
s. o. tuule abil levivatel taimedel (Taraxacum, Tragopogon jl.) esineb
langevarjuiaoline pappus (jalakese või nokaga vilja tipule kinnitunud),
mis soodustab seemniste hõljumist õhus ja edasikandumist. Loomlevį
(zoohooria) puhul haakuvad pappuse harjasjad karvad või konksjad
moodustised loomade külge.
Sigimik on alumine, moodustunud kahest kokkukasvanud.viljal'ehest,
ühepesa1ine, sisa1dab enamasti ühe anatroopse, ühe integumerrdiga
seemnealgme. Emakakaelu üks, niitjas, a1usel sageli jämenenud, tipuoSaS enamasti ,kaheks (harva kolmeks või viieks) haruks (rami stgli)
lõhestunud, harva terve. Mõl'e,masugulisiel ja emasõiteĮ ulatuvad emakakaela harud üļe krooni, on suhteliselt lühikesed või pikad lineaalsed,
ruljad, naaskeljad või ka teistsugused, tipuosas kolmnurkjad või süstjad,
teritunud või tömbid, vahel tõlvjad. Sageli on harude tipp või välispind
kaetud papillidega (näsadega) või karvadega. Välispįnnal olevaid karvu
nimetatakse pühke_ ehk kogujakarvadeks (piĮe collectores); nad soodus-
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- triibus Eupatorieae, įriibused Anthemįdeae ja Senecioneae, e _ triibus
Cardueae.

2l

o

.4.
,a

J

{

a
a

o

a

t

a
a

o
a
o

a

a

a

D a tacaaaaaoc

V

a

a

,t'l

3. joon. Korr,õiel,iste putkõie
diagramm.

tavad tolmuterade eraldumist toimukatest.
Emakakaeļa Suudmeosa täidab selle harude
seesmisel pinnal eriline kude, mis sageli on
kaetud näsade või karvadega ja ei ulatu alati
harude tipuni, jättes tipuosa steriilseks (sterii1ne lise). Sageli läheb enrakakaela alus üle
meekettaks.

Korvõieliste süstemaatikas, eriti triibuste eristamisel, on emaļ<akaela ja iolmukate
ehitus tähtis diagnosti1ine tunnus. Näiteks
ulatub suudmekude enamasti ainult emakakaeļa harude keskpaigani triibusle| Eupatorieae ja Astereae ning mõnedel teistel korvõieliste esindajatel;'triibuse Cardueae (Ca-

nareae) esindajatel on emakakael harunemiskohal jämenenud ja tihedalt kaetud pikkade karvadega, perekonna GnaphaĮium iiįkidel ja ka teistel on harude tipul pikad pintsiitaolised karvad,
kusjuures suudmekude ulaiub karvadeni, s. o. tipuni.
Toļmukaid on peaaegu aļati viis, nad asetsevad krooni hõlmadega
vaheldumisi ja on niitidega kinnitunud õie putkeosaļe. Emas- ja steriilsetes õites on tolmukad rudimentaarsed vQi täielikult redutseerunud.
Toimukaniidid on vabad, harva kokku kasva,nud (näit. triibus Ambrosieae), paljad või karvased, lamedad või ruljad. Tolmukotid on kahepesalised, avan,evad sissepoole (introorsed), servadel peaaegu alati üksteisega kokku ļ<asvanud tolmukatetoruks (tubus anthenarum), millest
uļatub vä1ja emakakae1; harva on tolmu'ļ<otid vabad või ainult aluseļ
liitunud. Tolmukottide nide ehk seos (connectiuum) moodustab peaaegu
a1aii tipmise 1iseme (appendix apicuĮaris); sageli esįneb tolmukottide
a1usel basaa1ne ļise (appendix basīĮaris), miS võib o11a ümardunud,
pikenenud, nooljas, narmastunud või ka teistsugune. Toimuterad on ,mitmesuguse kujuga: l<erajad, ellipti1ised jne. Tolmutera vä1iskesta (exina)
pinnal on sageli paksendeid, volte või ogasid, alamsugukonna Cįchorįoįdeae lü,kldel ka erilisi skulpturaalseid moodustisi.
Õied asetsevad korvõisikuna (caĮathium), mis on üks sugukonna
iseloomulikumaid tunnuseid, ja kinnituvad te1je üįemisele 1aienenud
osale
- korvõisiku põhjale (receptacuĮum). Korvõisikud on mitmesuguse
Suurusega: väikesed, ainult 2-4 mm läbimõõdus (näit' Filago) või suhteliselt suured, 30-40 cm läbimõõdus (näit. HeĮįanthus annuus); kujult
on ,nad kerajad, munajad, ruljad või 1amedad. Enama,sti on ļ<orvõisikud
raoga (peduncuĮus), vahel aga raotud, vahel üksikult varre või varva
tipul (näit. BeĮĮis perennis); enamasti on nad koondunud pöörisjateks,
kobarjateks, peajateks jne. liitõisikuteks. Korvõisiku põhi võib o11a 'nõgus,
ku,met, koonusjas, ru1jas või kausjas, mõnikord seest õõnes, pinnalt pal_
jas või kaetud karvade või kilejate soomustega. Õite kinnitumiskohad
jätavad enamasti õiopõhjale jälgi, mistõttu see on punkieeritud, kärgjas,
võrkjas, konarlik või lohklik.
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Korvõisik on homogaamne (caĮathium homogarrturrl), kui kõik õied
on paljunemisorganite įoo1est ühesugused, heterogaamne (caĮathīunt
.hete'roįamum), Ėui õied on paljunemisorganiie poolest erinevad (näit'
,keeļõied korvõisiku SerVaoSaS on emasõied või s,teriilsed, putkõied korv-

õisiku kįskosas aga mõ1emasugulised või isasõied). HeterogaamseS
ketas
ļ<orvõisikus eristatākse 2 osa: kesį<mine (tsentraalne) oŠa
(periĪeerne)
ja
servmine
putkõiiega,
(discus), enamasti mõlemasuguliste
.įhk ää.i.o., (radius) kee1õitega (enamasti emas- või steriilsed õied).
Korvõįsikut, miļles esinevad nii putkõi'ed (ketta1) kui ka kee1õied (ääreĮ)'
nimetatakse kiirjaks korvõisikuks (caĮathium radiatum)'
Korvõisik on homokroomne (calathium homochromum), kui kõik
.õied on ühesuguse värvusega, ja heterokroomne (calathium heterochro-

mum), kui õied on mitmesuguse värvus'ega. Enamasti on heterokroomses
korvõisikus putkõied kollased, keelõied aga va1ged, sinakad, lillakad jne'
Õite arenemine korvõisikus toimub tsentripetaalselt, s. o. korvõisiku
-servast tsentri SuunaS. Enamasti on korvõisikud pa11'uõieļised, harva
reduktsiooni tagajärjeļ ühe- (näit. Echinops) või kaheõielised (näit.
Ambrosia).
Korvõisįku põhja ümbritseb alusel ü1dkatis (ĮnaoĮucrum), mille moo_
.dustavad moondunud kõrglehed; harva ü1dkatis puudub (näĪl. Echinõps),
ļtuid siis on iga õis ümbritsetud iseseisva kattega (soomustega) ' Üļd_
,katise lehekesed (phglĮa inuoĮucri) on vabad, harva alusei pisut kokku
.kasvanud, ning asetsevad ühe kuni nelja reana (ringina), sageli katuse_
kivide taoĮiselt. Nad on ühesugused või kujult ja värvuselt 'erinevad
(eriti mitmerealises ü1dkaiises) ning.võivad o11a rohtjad, kil'ejad või
-nahkjad, terved või 1õhestunud, paljad või karvased, og'ajad või haakjate moodustistega, tipuosas terved, hambulised või narmastunud. Mõni_
ī<ord on üldkatise iehekeste tipp pikenenud lihtsaks või harunenud nõeljalts lisemeks (appendlx), mis võib olļa ka erineva värvusega. Laiad ja
į1usel 1ihakacl ,ning söödavad ü1dlratise 1ehekesed esinevad artišokil
(Cųnara scolgmus); vahel need puituvad alusel. Ū1dkatis on kerajaS,
munajas, kooniline või ruljas, temast oleneb ü1diselt ka korvõisiku kuju'
Vili on seemnis (achaeniurn), ühepesaline, mitteavanev, piklik või ruļ_
jas, kandiline, tiivuline või tiivuiu, paijas või karvane, rrahel ogadega,
vahel kleepuv või kortsuĮise pinnaga, õhukese kestaga, enamasįi pappu_
.sega' mis sageli täidab lennuaparaadi üiesannet. Seemļised on endo_
,spĮrmita, enamasti aga õlirikkad. Idu on sirge, kahe iduiehega. Mõni_
.kord on seemnise tipį pikenenud nokaks (rostrurn), mõnil<ord aseįsevad
.seemnised ja1akesel (mõned triibuse Anįhemįdeae esindajad)' Harva
(näit. Echinops) on Seemnis korvõisikus ümbritsetud kattega (achaenįum įnuoĮucraturn); triibuse Ambrosįeae esindajatel suureneb kate vilja
valmimise ajal ja ü,mbritseb kaht seemnist. Seoses õite mitmesuguse ehituse ja asetusega arenevad korvõisikus mit'mesuguse ehitusega vi|jad (heterocarpia). Seemnised on hästi kohastunud levimiseks loomade ja tuule
.abi1' Korvõielised produtseerivad sageli väga suur'eļ hulga1 seemneid,
seetõttu on nad võimelised kiiresti levima ja uusi maa_alasid asustama'
2:ļ

Tolmlemine toimub enamasti putukate (entomofiilia), harvemini
tuule (anemofii1ia) abil. Enamikul l<orvõieļisiel esineb proterandria (tolmukad vaļmivad Varem kui emakad).
Peale sugulise paljunemise esineb korvõielistel apomiksis (Hieracium, Taraxacum). Laialdaselt esineb ka vegetatiivne paljunemine, seetõttu on pa1jud 1iigid muutunud tüütrrteks umbrohtudeks. Vegetatiivne
paljunemine toimub Iisa- (adventiiv-)'pungade ja mugulate moodustumise teel, stoolonitega ja muul viisil.
osal sugukonna liikidest,esinevad lL'rlilised piimasooned (alamsr-rgu-

kond Cį'chorioideae); mõne taime piimmah1ast toodetakse kautšukit' A1amsugukonna Carduoįdeae esindajate1 leidub sageli mahuieid eeter1ike,
õ1ide ja vaiguga. Tärklis puudub, tlaruainena esineb inuliin (Dahlta,'
ĮnuĮa). Paljud liigid sisaldavad alkaloide, glükosiide, kumariini jt. aineic]Sugukonda küulub rohkesti majanduslikuļt tähtsaid kultuurtaimi.
Õļitaimed
annuus L', Carthamus tįnctorįus L.
- HeĮįanthus
(tuntud ainuli kuliuuris
Euroopas, Aasias, Ameerikas ja Aafrikas), Blumea baĮsamif era (L.) DC. (Kagu_Aasias, sisa1dab eeterlikus õlis
kamprit) jt.
Ravimtaimed - Achįļlea miĮĮefoĮium L', Matricarįa recutįl'a
I,., Tanaceturn uuĮgare L''
Arnica montana L., InuĮa heĮenįum L', Grįndeļįa robusla Nutt. (Põhja-Ameerikas) jt.
Toidutaimed
scoĮgmus L., Cįchorįum endįaįa L.'
- Cgnara
Lactuca satįua L'' Scorzonera
hispanica L., PuĮįcaria odora Reichenb(Lõuna-EuroopaS' Väike-Aasias ja Araabia poolsaarel) jt.
Söödataimed
L. (topinambur), sr/- Helįanthus tuberosus
phium perfoĮiatum L. (Põhja-Ameerikas)
jt.
Maitsetaimed
- Artemįsįa absįnthįum L., A. d,racuncuļus L..
(estragonpuju) jt.
Kautšukitaimed - Parthenium argentatum A. Gray (PõhjaAmeerikas) , Taraxacum kok-saghAz
Rodin jt.
Värvitaimed - Ichtgothere cunabį Mart. (Brasiilias, kasutatakse maalimisvärvide valmistamiseks) ji.
Insektitsiidid
- Pųrethrum cįnerariefotium Trev., P roseum'
Marsch.-Bieb. jt.
Dekoratiivtaimede hulka kuulub palju liike perekondadest
Aster, Dahįįa, CaĮĮistephus, Chrgsanthemum, Zįnnįa, Rudbeckįa, CaĮenduĮa, Belļįs ja paljudest teistest.
Perekondade Arctium, Carduus, Artemįsįa, Sonchus, Taraxacum jt.'
paljud ,esindajad on umbrohud.
Korvõielised on levinud peaaegu kogr-r maakera1, a1ates troopi1istest
kuni arktiliste aladeni, peamiselt aga parasvöötmes, ja on kohastunud
väga mitmesuguste kasvukoha'tingimustega. Nende hulgas on pa1jude
ökoloogiliselt erin,evate tüüpide esindajaid (kserofüüte, mesofüüte, ha1o_
füüte jt.). Vee_ ja parasiitiaimed on korvõieliste hulgas haruldased. Korvõieliste osatähtsus taimkaties on eriti. suur steppides' poolkõrbetes ja kõr_
betes, rzäheneb aga nii põhja kui ka lõuna suunas. Eriti ļaia1daselt on:
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nad levinud Ameerika stepia1adel ning Kesk-Aasia steppides ja kõrbetes
(eriti Artemįsįa liigid). Vahemeremaades on 1aia1daselt 1evinud pereļ<onnad Anthemįs, Chrgsanthemum, Centaįļrea, onopordum, Silgbum jt.
Arktilises vöötmes ja troopika niisļ<etes vihmametsades on korvõie1iste
osatähtsus rlähene. ElLrrlor'mi1t kuu1uvad l<orvõieļised peamise1i rohttaimede, vähemal inääral põõsaste, madalamate puude ja liaanide huļka.
Korvõielised on üļ<s suurimaicl ja liigirikl<amaįd katteseemnetaimede
sugukondi. Sellesse kuulub umbes 950 perekonda ligikaudu 20000 liigiga
(välja arr,atucl apomilrtilised mikro1iigid). Näitūs hõ1mab , ainuüļ<si
Senecįa perekond 1igi 3000 ļiiki. NõukogLrde Liidu 1oodusliļ<us flooras on
lionstaieeritLrd r-inrbes 2500 ( l500) ļrorr,õieļiste 1iiki. Neist esiireb Eesti
NSV_s įjle i30 liigi (ai'r,estanrata perel<ondade Įļįeracįum ja TaraxactLnt
mikroliike), inis l<uulur,ad rohkem kui 50 perel<onda ja kasvavad kogu
territooriurlil (niilLrdel, soodes, metsades).
Korr'õielised 1<ujtrta,',acl endast 1oomuļikku, erlo1utsiooni1iselt prog_
resseeruvat sugullonda, ühtlasi agžį kuu1uvad ajalooliseit õistaimede
väga vanade esindajate huļka. Mitmed teadlased arvavad, et korvõieliste
vanim perekond on Senecįo (leitud ü1emkriidist). Korvõieliste asukoht
õistaimede sįisteemis po1e aga seni siisļ<i veel 1õp1iku1t selgitatud. osa
teadļasi seostab korvõieliste päritolu CampanuĮales seltsiga, teised aga
Rubiaļes või UmbeLlĮfLorae (AraĮiaĮes) seltsiga või Dipsacaceae Sugukonnaga. Samuti po1e sugukonnasisene süstemaatiļ<a (perekondade ja
triibuste eristamine ning nende geneetilised seosed) üksmeelselt 1ahen_
datud.

Samuti nagu <<Nõukogude Liidu

ka käesolevas töös korr,-

fļooras>>' o,n

õie1iste käsitluse üldiseks aluseks võetud

o. Hoffmanni süsteem (lBB9_

lB94) kui üks detai1sema1t ja paremini 1äbitöötatud vastavaid süsteeme-
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Korvõisikud ainu1t keelõitega. Keelõied viiehambalise tipuga. Taimed'
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Kit amura

Korvõisikud kas ainr-rit pr-rik- või putk- ja keelõitega. Keelõiie tipud
ko1meha-mbalised, va1rel hambad ebase1ge1t eristatavad; kee1õied
puudurrad a1ati ļ<orl õisikr-r ļ<ettaosas. Korvõisiktrs on kas kõik õied
(harvemini) või ainult servmised õied kahehuuļelised (võõramaised

liigid). Taimed enainasti piimmahlata, 1<ui aga piimmahlaga, siis
sisaldub see erilistes ral<ļ<udes r,õi mahutites. Vartes, 1elrtedes ja
.iuurtes esinevad sageli õ1ikäigud
1.

a1amsugul<ond Carduoįdeae

Kitamura
.,Ę

l. alamsugukond carduoideaet Kitamura in Mem. Coll. Sci. Kyoto
Imp. Univ., Ser. B., 13 (l):5. 1937, Comp. Japon. L - Tubifļorae el
Labiatif Įorae DC. Prodr. 5 : B. l836; o. HoĪfm. in Engl. et Prantl' P'flanAsteroįdeae Wagen. in Hegi, Illustr.
.zenĪam. a (5): llB. lBB9-1B94.
Fl. Mitteļeur. ,'ed. 2. 6 (2): l. 1964.
Alamsugukonna diagnoos on antud määramistabelis Įk. 25'
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l.

Emakakael harunemiskohast allpool jämenenud või seai oir pühke2
karvadest ring (pärg)
ja
pühkekarvajämenemata
a1lpoo1
Emakakaeļ harunemīskohast

deta

3

2' Iga korvõisik
l<erajateks

liitõisikus ainuļt üheõieline. Korvõisikud
või ovaa1seteks peajateks 1iitõisikuteks

koondunud

10. triibus Echinopsideae Cass.

Korvõisik enamasti paljuõieline, homogaamne (ainult mõĮemasugu1iste putĮ<õitega) või heterogaamne (pea1e putkõite esinevad veeļ
keelõied, mis on steriilsed' harvemini emasõied). To1mukotid enamasti noolja alusega. Korvõisiku põhi tavaliselt karvane
I l. triibus Cardueae \iVagen.

3. Seemnised kõverdunud; vähema1t korvõisiku servmistel (kee1õite)
seemnistel on kumeral küljel (selja1) soomusjad moodustised või
hambad, vahel tipul kaks sarveļ<est või lühikestest ogajatest moodustistest pärg (pappus). Tsentraa1sete õite seemnised 'erinevad
märgatavalį servmiste õite seemnistest

9. triibus Calenduļeae

Cass.

Seemnised pole kõverdunūd, on ilma ogajate moocįustiste või ham-

masteta

4

4. Tolmukottide alus nooljas või niitja lisemega. Korvõisikud enanrasti
heterogaamsed tsentraa1sed putkõied mõ1emasugulised, ääris-

(keel-) õied enamasti emasõied, kuid vaheĮ puudņvad
3. triibus Inuļeue Cass.

Tolmukotid enamasti tömbi, harva teritunud või peaaegu noolja alu5
sega. Aäris-keelõied enamasti olemas, vahel puuduvad
lühivälispinnal
,enamasti
tõlvjad,
või
tömbid
harud
Emakakaela
5.
karvased või väikeste näsajate karvadega (papillidega). Fmakakaela
suudmekude esineb harude alusel, ei ulatu nende tipuni. Korvõisikud
Koostanud S. Talts.
.26

homogaamsed, ainult putkõitega, ļ<eelõied puuduvad. Õied punakad
või iillakaspunased, pole kunagi koļlased
l. triibus Eupatorieae Cass,

Emakakaela harud enamasti teritunud tipuga, harvemini tömbi
tipuga ja siis karvasėd. Emakakaela suudmekude ulatub ,harude
tipuni, kui aga ei uļatu, siis on harude tipr-rd (steriilses osas) rlähe_
malt väljastpooit karvased. Korvõisikud heterogaamsed
- mõlemasugu1ised, ääris-ļ<eelõied on emasõied või sterii1sed; harva puudtr_
6
vad. Putkõied on kollased
'6. To1mukotid vabad rlõi ainu1t a1use1 1iitunud. Keelõied puuduvad.
Sageli ühekojalised taimed (tr<orvõisikud ühesuguliste õitega, sage1i

kaheõielised)

4. triibus Ambrosįeae

Cass.

To1mukotid kokku kasvanud toļmukatetoruks, miiLest emakakael
välja ulatub. Keelõied ja pappus tavaliselt olemas. Harva ühekoja7
lised taimed
7. Mõlemasuguliste tsentraalsete putkõite emakakaeļa harud lamedacl;
suudmekude ,ei u1atu hõlmade tipuni, harud tipuosas sterii1sed, väl_
jast .karvased, seesmine pind paljas. Korvõisiku põhi enamasti pa1jas, ilma soomusjate moodustisteta, vahel kärgjas. Seemnised pap_
pusega, harva ilma
2. triibus Astereae Cass.
Mõlemasuguliste tsentraa1sete putkõite emakakaela harude tipuosas
kimp pikki karvu; kui harud on tipul sierii1sed, siis esinevad selleļ
nii väļis- kr-ri ka sisepinna1 pikad karvad või sterii1se oSa alusel
on karvaring. Korvõisiku põhi vahel soomusjate moodtrstistega B
.8. Pappus koosneb rohkearvuļistest va1getest peenikestest harjastest.
Korvõisil<u põhi enamasti pa1jas. Ü1dkatise lehekesed enam-vähem
ühepikkused, ühe või kahe reana, välimised seesmistest lühemad; ei
asetse kunagi katusekivide taoliselt
B. triibus Senecįoneae Cass.

Harjastest koosnev pappus enamasti puudub; 1<r-ri ta (harva) esineb, siis on korvõisiku põh;al sooriusjad nroodustised. Ü1dkatise
lehekesed enamasti kahe või rohkenta reana, sageli kaiuseļ<ivide

taoliselt

9. Ūldkatise

lehekesed ,enamastį nahkjad,

9

kileja äärisega. Pappus puu-

dub või esineb lühikese kroonja soomuseiise äärisena
7. triibus Anthemįdeae Cass.

Ūldkatise lehekesed,enamasti rohtjad või ļehetao1ised, ilma kileja
l0
ääriseta. Pappus enamasti oie.mas
27

l0.

Korvõisil<u põhjal kilejad soomusjad moodustised. Pappus koosneb
harjastest või soomustesi' vahel puudub
5. triibus Helįantheae Cass.
Korvõisiļ<u põhi paljas, ilma kilejate soomusjate moodustisteta. Pap_
pus koosneb harjastest või soomustest, mõnikord puudub
6. triibus Heļenįeae Cass.

1. triibus Eupatorieae Cass.1 in Bull' Soc. Philom. Paris l73. ļ8i5

in Englet in Journ. Phys. Chim. I{ist. Nat. 88:202. 18i9.
- O. Hoffia.
et Pranti, PĪlanzenfam. 4 (5):131. 18B9*1894. - Rohttaimed r,õi põõsad, troopikas ka puud. Lehed terved või 1õhestunud, r'astaltud r'õi nrännaSena' harvemini valre1duvad. Korvõisikr-rd homogaarnsed (mõ1emasuguliste putkõitega) ' Korvõisiku põhi enamasti pa1jas, sile r,õi kärgjas.
oiekroon punakas, sina'kas või va1kjas, nritte kunagi selge1t koļ1ane.
Tolmukotid ümardunud või tömbi, väga harva peaaegu noolja alusega.
Tolmuterad ogadega. Emakakaeļa harud piklikud, ruijad r,õi tõ1vjad, paļjad või iühikeste papil1idega (näsajate ļ<arvadega)
ļritbusesse ķuulub umbes 45 perekorrda, mis on levinud paras_ ja
troopilises vöötmes, peamiselt aga Ameerika soojematel aladel.

l.

Liitõisikud väikesed. Korvõisikud helesiniste r,õi vaļgete õitega, kerajad. Lehed terved. Võrdlemisi madaļad aia-ilutaimed
l. perekond päsmaslill Ageratum L-

-

Liitõisikud võrdlemisi suured. Korvõisikud määrdunudpunakate
õiiega, tįhedais kännasjais liitõisikuis. A1umised 1ehed lõhestunud.
Kuni 1,5 m kõrgused kodumaised taimed

2.

perekond vesikanep

-

Eupatorįunl L.

1. alamtriibus Ageratinae O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzen-

4

(5) : l33. lBB9-lB94.
dilised, 3-5 eenduva rooga.
Īam.

l'

-

Tolmukottide tipul lise. Seemnised kan_

perekond päsmaslill
- Ageratttm2 L.
Sp. Pl. 839. 1753.

Mitmeaastased, enamasti vastakute 1elrtedega rohttaimed r,õi poolpõõsad. Korvõisikud homogaamsed (mõlemasuguliste putkõitega), rohke_
õielised, kerajad. Ü1dkatise 1ehekesed 1ineaa1sed, teritunud, rohtjad, pea-

l

Koostanud S. Taļts.
_ latinisėeritud kreekakeelsest sõr'rast ageratos
tainl püsib kaua närtsimata).

2 ageratum.
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-

mittenärtsiv (õitsev

aegu ühepikkused, 1-3 reana. Õisikupõhi ļame või nõgus. Toļmukotid
ümardunud alusega. Seemnised veidi kandilised, siledad või konarlikud,
ripsmelised. Pappus koošrreb kilejatest paljastest või ripsjatest harjas_
iest, vahel esineb hambulise kroonina.
Perekonda kuulub umbes 30 ļiiki, mis on levinud peamiselt Põhja_
ja Kesk-Ameerikas ning Indias. Nõukogude Liidus, sea1hulgas Eestis,
kasvatatakse laia1dasemalt ku1tuuris üht 1iiki.
Perekonna tüüpliik on Ageraturn conųzoides L., Sage umbrohi troopilistel aladel.

A l.

Mehhiko päsmaslill

_

Ageratum Houstonįanumļ Mi11., Gard.

Dict. ed. B.2' l768; Tamamsch. in Fl. URSS 25:17' l959; Üksip in
Eesti taįm. määr.77. 1966.
Lam. Encycl. Mėth' |:54.
- A'inobtusifolium
1778. -- A. mexicanum Sims
Bot. Mag. 52:2524. 1824, p. p.

laycroHa; ĀoJIroņBeTKa MeKcļ.iKaH crax. (4' joon.)
į, o. Vars püstine või tõusev, harunenud, püstiste okstega, harali
karvadega, l0-30 (60) cm kõrge. Lehed kolmnurkjalt munajad kuni
süstjad, veidi südaja a1usega, terve või hambuļise Servaga' hõreda1t kar-vased, rootsulised.
Korvõisikud B-l0 mm läbimõõdus, tihedais kännas.jais 1iitõisikuis. Üldkatise iehekesed asetsevad katusekivide tao1iselt,
.5 mm pikad, 2 või 3 reana' 1ineaalsed, pikalt teritunud, karvased, sageli
värvunud. Õiekroon hele- või hallikassinine, vahel roosakas või valge,
Emakakaelad u1atuvad kroonist väija, värvunud. Seemnis 1,5 mm pikk,
viiest kilejast ohtega soomusest koosneva pappusega.
Õitseb juulist hilissügiseni.
Eesiis ,kasvatatakse ilutaimena aedades, parkides ja kalmistutel.
Üldlevik. Pärineb Mehhiko lõunaosast. Kultuuris Ameerikas, Euroo_
pas ja Aasias. Kodunenud paljudes piirkondades troopilises Ameerikas,
kohati ka Vana Maailma troopilistel aļadel.
Majanduslik tähtsus. Kauaõitsev dekoratiivne taim, sobib hästi ääris_
1i11ena, vaippeenrana ja 1il1ekastides rõdul. Tuntakse tumesiniste, roo_
:sade, punaste ja valgete õitega, kõrgeid (kuni 60 cm), keskmisi (kuni
.30 cm) ja madalaid (kuni 15 cm) sorte.
.Areparyrr,r

2.

perekond vesikanep

-

Sp. Pl. 836.

Eupatorįurn2 L.
1753.

Enamasti mitme-, harva üheaastased rohttaimed või terveįe või lõhes_
tunud vastakute, harvemini männasena asetsevate või vahelduvate lehtedega puukujulised taimed. Korvõisikud homogaamsed (mõl'emasugu_
liste putkõitega), enamasti 3_ või 5- (7-) õielised, l<el1ukjad, kännasjais

i

Inglise botaaniku

ja

2 Eupato,rios (kr. k.)

maadeuurija William Houstoni (1695-1733)

Mithridates
- Pontosejakuninga
,,e.m.a.) auks :antud nimi (Dioskoridese
Pliniuse järgi).

VI

Eupatori

auks.

(2.-1.

saj

ro

b

a

4. joon. Mehhiko päsmaslill (Ageratum Housįonįan'unt):
b _ korvõisik.

a'_

taime ülemine osa (orig.)

,-

liitõisikuis. Üldkatis silinderjas kuni kellukjas; üldkatise lehekesi 7-|2,"
enamasti l-3 reana, välimised munajad, hõredal,t karvased; seemnised
süstjad, kilejad, paljad. Korvõisiku põhi paljas (Ameerika liikidel ka kar'
vane), lame või pisut kumer. Õied lehterjad, määrdunudpunakad, lillakad
või valged, harva rohekad või val,kjaskollased. Tolmukotid ümardunud
alusega, nende tipul tömp lise. Emakakaela ,harud niitjad või tõlvjad,.
lühikarvased, kroonist vä1jauiatuvad. S'eemnised tumepruunid, kandiļised, paljad või lühikesįe näärmekarvadega. Pappus üherealin'e, l0 või
rohkema karvaga.
P,erekonda kuulub kuni 1200 liiki, mis on ļ,evinud peamiselt läänepoolkera1 (troopilises Ameerikas) ; vähesed liigid (ü1e 20) esinerrad idapoolkeral (Euroopas, Aasias, troopilises Aafrikas). Nõukogude Liidus on
esindatud 3 ļiiki, neist l liik ka Eestis.
Perekonna tüüpliik on Eupatorium hųssopifoĮium L.

l' Harilik vesikanep
Eupatorįum cannabįnumt L. Sp. Pl. B3B.
1753; Led. Fl. Ross. 2 -:465. lB45; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth_, Liv- u. Curl. 4B9' lB52; Zwetk. in trl. URSS 25: 19. ļ959;
Pėt. in Latv. fl.4:337. 1959; Wagen. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteieur. ed..
2. 6 (3) :10. 1964; Sokol. in @.n. IIeHr.rHrp. o6n. 4:214. 1965.
- Exs.:
Lippm. et K. Eichw., E.esti taimed t, n" 21. 1933.
llocķogttuK KoHoIIJIe-suĀHlIü' (5. joon.)
2ļ. Risoom jäme, viltune, ruljas, sõ1mi1ine, peenikeste juurtega.
Vars püstine, 0,5-l (l,5) nr kõrge, ülemises osas harun,enud, peenevao1ine, enamasti lühikarvane' harva pa1jas, vahel veidi punakas. Lehed
vastakud, aļumisel pinnal heļedamad ja näärmekad, paljad või ena,mvähem pehme'karvased; alumised lehed sõrmjagus,ed, 3 või 5 munajassüstja hõlmaga; hõlmad pikalt teritunud, ebaühtiaselt saagja r,õi hambr-rlise servaga' keskmine hõlm B-l5 cm pikk ja (2) 3-4 (4'5) cm lai,.
külgmistest sageli pikem ja laiem; ülemised lehed tihti terved ja terveservalis,ed. Korvõisikud väikes,ed, rohkearvu1ised, 1ühirao1ised, enamasti
5_õieļised, B-l0 mm pikad, 2-3 mm läbimõõdus, ti,hedates kännasjaies
tipmistes liitõisikutes. Üldkatis ebaselgelt 2 (3) reana' koosn'eb 9-l0
įehekesest; väļimised üldkatise lehekesed munajad, hõr,eda1t karvased,
sisemised pisut pikemad; süstjad, paljad, kileja Servaga, tömbi tipuga,
sageli punakad. Õi,ekroon määrdunudpunakas või roosakas, harrra .valkjas. Seemnised nelja_ või viiekandilised, ahenenud alusega, tömbi tipuga,
näärmelised,2-3 mm pikad. Pappus valge, 4-5 mm pikk, koosneb peentest karedatest karvadest.
Oitseb (juunist) juulist augustini (septembrini).
Eestis järvede, jõgede ja ojade ka1lastel ja ka1davõsastikes, kraavides, soostunud ja niisketel kasvukohtadel. Eelistab varjulist toitainete-

lehti.

I cannąbįnum (lad. k.)
-

kanepikujuli,ne; ,lehed meenutavad kanepi (Cannabis)
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5. joon. Harilik

vesil<anep (Eupatorium cannabinum\:

(orig.), &

-
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6. joon. Hariļiku vesikanepi (Eupatoriun cannabinum) leiukohad Eestis

ja lubjarikast
ļik. (6. joon.)

kasvukohta, kus vahel moodustab kogumikke. Paiguti hari-

Ūldievik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavaldkondad,es,
Kaukaasias, Kesk-Aasias; kasvab veekogude kalļastel ja soostunud aļadel. Lõuna-Skandinaavias (kaasa arvatud Lõuna_Soome), Kesk- ja
Lõuna-EuroopaS' Iraanis ja Ees-Aasias, Põhja_Aafrikas (hajusali).
Euroopa mäestikes 'esineb l500 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Harilik vesikanep on sobiv ilutaimena veeko_
gude kallasiel parkides. Taimes on avastatud inuliini, tundmata koosti;s,ega parkainet, ilavonoididest rutiini jm. Vanasti kasutati vesikanepit
ravimtaim,ena (maksahaiguste ja düsenteeria vastu), kä'esoleval aja1 orr
ta sellena oma tähtsuse kaotanud. Homöopaatias leiab ta aga ka täna_
päeval kasutamist verepu,hastamisvahendina (ĮĮerba Eupatorit canna.bini). Vars ja įehed annavad sinist värvainet.

Eesiis on l,evinud varieeruva l,ehekuju ja karvasusega Eupatorįum
cannabįnum L. subsp. cannabįnum (var. partiturrl Neiļr., Fl. Nied.Oest,err. 323. lB59).

Aia-ilutaimena kasvatatakse vahel Põhja-Ameerikast pärinevatverevat vesikanepīl (Eupatorįum purpureurrĮ L.) - kõrgus 100-200 cm, lehed
3 Eestį NSV iloora VI
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munajad või munajassüstjad, hambulise Sefvaga' 'enamasti peaaegu
paljad; õied verevad või roosad, harva valged; õitseb juulis, auguS_
tis.

2. triibus Astereae Cass. I in Bull. Soc. Philom. Paris 173. l8l5
in Journ. Phys. Chim. Hist. Nat. 88 : 195. l8l9; O. Hoffm. in Engl.

et

et

Prantl, PflanzenĪam' 4 ($:ru2' 1BB9-l894. - Asteroįdeae Benth. in
Rohttaimed, poolpõõsad
Benth. et Hook' fil. Gen. Pl. 2: 165. l74' lB73.
või põõsad enamasti vahelduvate tervete lehtedega. Korvõisik enamasti

heterogaamne (mõl,ema- või ühesuguliste putkõitega ja ,emas- või ste_
riilsete keelõitega), harvemini keelõiįe reduktsiooni tõttu homogaamne
(ainult puikõitega). Korvõisiku põhi enamasti paljas, sageli kärgjas,
harvemini soomust,ega või varisevate kilejate soomustega. Tolmukotid
enamasti tömbi või ümardunud alusega; tolmuierad ogalised. Emaka_
kaela harud (emakasuudmed) 1amedad, tipul steriilsed, väljastpoolt
karvased. Putkõite kroon tavaliselt kollane, mõnikord ka keelõied kollased (homokroomsed korvõisikud) või ääris-keelõied on erineva värvu_
sega (heterokroomsed korvõisikud). Seemnised mitmesugused. Pappus
koosn,eb karvadest või soomustest, on kroonjas või puudub.
Triibusesse kuuļub üle l00 perekonna, mis on levinud peaaegu kogu
maakeral, eriti Ameerika parasvöötmes, harvemini Euroopas ja Aasias.

Trilbuse esindajad ei ole kuigi suure majandusliku tähtsusega.
Mõned liigid on tuntud ravimtaimed,ena (näit. perekonnast GrįndeĮia
Willd.), paljud aga kuuluvad laialdaselt kultiveeritavate meeldivate aiailutaimede hulka (perekondadest So/idago, Aster, CalĮistephus, BeĮĮis,
Erigeron, Brachųcome jt.).

PEREKONDADE MÄĀRAMISE TABEL

l'

Korvõisikud üksikult lehtedeta varbade tipul. Lehed juurmise kodarikuna. Pappus enamast.i puudub
Belļįs L.
2. perekond kirikakar

-

Korvõisikud üksikult

või mitmekaupa lehtedega varįe tipul,

masti aga liiiõisikuis. Lehed vahelduvad. Pappus enamasti

mas
2.

oļe2

Korvõisikud homokroomsed (kõik õied kollased) või äärisõied värvuselt ainuļt vähe kettaõitest erinevad (enamasti helel<ollased ja

valkjaskollakad)

Korvõisikud heterokroomsed: putkõi,ed

nevad
t
34

ena'

Koostanud S. Taļts.

ja

3

keelõied värvuselt eri-

4

3.

Korvõisikus kõik õied (nii putk- kui ka keelõi,ed) kollased. Korvõisi'
kud 9-l5 mm läbimõõdus, püstiste okstega piklikus liitõisikus või
korvõisikud 3-4 (5) mm läbimõõdus ja laiuvates ļiitõisikutes. Met_
sataimed või aia-ilutaimed
Solidago L.
1. perekond kuldvits

-

Korvõisikus putkõied helekollas'ed või kollakad, keelõied valkjaskol_
lakad, putkõitest ainult pisut pikemad. Korvõisikud (3) 5-6 mm
läbimõõdus (Erigeron canadensįs). Kodunenud tuļnukas
Erigeron L.
6. perekond õnnehJin

-

4. Korvõisiku üldkatise lehekesed rohtjad, võrdl'emisi suured, kuni
3 cm pikad ja 8 mm laiad, välimised seesmisįest suur'emad. Korv'
õisikud kuni l cm läbirnõõdus, üksikult varte tipul. Pappus enamasti 2-realine. Tuntud aia-ilutai,med

3.

perekond aedaster

_

Caįįį'stepftas Nees

Korvõisiku üldkatise lehekesed palju väiks'emad, välimised s'eesmis_
test tavaliselt lühemad. Korvõisikud väiksemad., ena'mastikoondunud
5.

liitõisikuks

5

Korvõisikus keelõied mitme reana' vahel kitsad kuni niitjad (niit'
õied), ,enamasti helesinised või helelillad, vahel valged. Üldkatise
įehekesed enam-vähem karvased
Erigeron L.
6. perekond õnnehein

-

6.

Korvõisikus keelõied ühe reana, ļiļlakad või sinakad, harvemini valged. Üldkatise lehekesed paljad või näärmekarvased. Pappus ena6
masii üherealine .
Korvõisikus putkõied pisut ebakorrapärased. Üldkatise l'ehekesed
pole lihakad. Mitmeaastased metsistuvad aia-ilutairned
Aster L.
4. perekond aster

-

Kbrvõisikus putkõied korrapärased. Ü1dkatise lehekesed pisut liha_
kad. Mererannal kasvavad l- või 2-aastased kodumaised taimed
Tripolium Nees
5. perekond randaster

-

alamtriibus SoĮidagi'ninae o' Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. a (5) : la5. lB89-lB94.
Korvõisikud ėnamasti homokroom_
nii putkõied kui ka keeļõied on kollased. Korvõisiku äärisõied on
sed

l.

-

emasõied, harva redutseerunud.
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3. perekond kuldvits - SoĮidago I L'
Sp. Pl. 878.

1753.

Mįtmeaastased rohttaimed, harva poo1põõsa d, tervete vahelduvate,
enamasti süstjate või elliptiliste 1ehtedega. Õied tava1iseĮt arvukates
väikestes heterogaamsetes korvõisikutes, mis on koondunud kobarjateks,'
pöörisjat,eks või kännasjateks liitõisikuteks. Korvõisikus on äärisõisi suhteliselt vähe, 5-l5 (20); need on emasõied, ku1dkoĮlas'ed, ühe ringina,.
mõnikord puuduvad ü1dse; tsentraa1sed putkõied on mõ1emasuguļis'ed"
kollased, vii,e tipmega; üldkatis piklik, kel1ukjas, mitm'e ringina; üldkatise ļehekesed kil,ejad, asetsevad katusekivide tao1iseļt. Korvõisiku põhi
ļame, lohklik, paljas või peeneripsmeline. Tolmukotid tömbi alusega. Emakakael kaheharuline; harud lamedad, hõredalt karvased, steriiļse tipuga,
nende välisküljel iühikesed pühkekarvad. Seemnised ru1jad või kandili*
sed, ahenenud tipu ja alusega, paljad või karvased' Pappus ühe_ või
.kaher'ealine, ühepikkuste karedate lihtkarvadega.
Perekonda arvatakse umbes l20 liiki, mis enamasti on levinud Põh_
ja-Ameerikas (peamiselt atlantilises osas), harvemini Lõuna- ja l(eskAmeerikās, Euroopas, Aasias ja Põhja-Aafrikas. Nõukogude Liidus kasvab 17 liiki, mill,est üks kuulub Eesti ,kodumaise fioora koosseisu. Kultuuris on tuniud mitu ļiiki aia-ilutaimedena.
Perekonna tüüpliik on SoĮidago airgaurea L., mis kuulub alamperekonda SoĮtdago (sektsioon Virgaurea DC. Prodr. 5:330. l836).

'

l.

Korvõisikud 9-15 mm läbimõõdus, (7) l0-12 (l5) mm pikad"
püstiste okstega iiitõisikus. Üldkatis (5) 6-7 mm pikk. Vars enamasti paljas, vahel ülemises osas hõredalt karvane. Kodumaine taim
l. Harilik kuldvits * SoĮidago aĮrgaurea LKorvõisikud väiks'emad, umbes 3-4 mm läbimõõdus, 5-6 mm pikad,
ühekü1gsetes kaarjates kobarates, mis on koondunud laiuvaks ļiit_
õisikuks. Üldkatis 2-3 mm pikk. Vars lrihikarvane. Aia_iļutaim
2. Kanada kuldvits Solidago canadensįs L-

-

l. Harilik kuldvits ' SoĮidago uirgaurea2 L. Sp. P1. B80. |753;Led. Fl. Ross. 2 (Ą:a%. lB45, p. max. p.; lMied. et Web. Beschrphan. Gerv. Esth-, Liv- u. Curl. 5ll. lB52; Juz. in Fl. URSS 25:34. 1959;.

Pēt. in Latv. fļ. 4 :340. 1959; Wagen. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteļeur. ed.
2. 6 (3):21. 1964; Sokol. in O.n. .Ileuunrp. o6n. 4:215. 1965. - S. aulS' fĮexuosa Gilib. F'1. Lithuangarjs Mill. Gard. Dict. ed. B. no 2. 1768.
3olorafl po3ra. (7. joon.)
o6HxHoseHultü,
3o.norapHur
3 :203. l768.
- 1ühike, sõlmiline, enamas't.i viltune. Vars püstine, (5)
E. Risoom

I

soļįdare' soĮįdurn agere (lad,. k.)

seda taime ravivahendina) .
2 Ladinakeelsetest sõnadest airga
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kindlustama; tervendama (vanasti kasutaiį

vits, 'peenike 'oks, aureus

_

kuldkollane.

M
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W,

b

0

7. joon. Har'ilik kuldvits (SoĮĮdago uirgaurea): a
keelõis,

4 ---

jab _

putkõis

taime üldkuju (orig.)'

c_

30-70 cm kõrge, ļihtne, liitõisikuosas harunenud, lehisiunud, enamasti
üleni paljas, mõnikord ülemises osas (liitõisikus) hõredalt karvane,

harva üleni karvane. Juurmised lehed munajad, tömbid, tiivulise rootsuga,
õitsemisajaks tavaliselt kuivanud; alumised lehed elliptilised, paljad või
hõr,edalt karvased (eriti roodude kohalt), ripsmelisüe servadega, l-3
(5) cm laiad, enamastį saagja, harvemini terve Servaga' įeritunud
tipuga, ahenenud tiivuliseks rootsuks; ülemised lehed süstjad, teravatipulised, rootsutud, peaaegu terveservalised (varre tipu poole muutuvad
lehed väiksemaks). Liitõisik tipmine, tihe kuni hõre, kitsas, mõnikord
.ka laiem. Korvõisikud rohkearvulised, 9-l5 mm läbimõõdus, (7) l0_
l5 mm pikad, lühikesiel, enamasti lühikarvastel raagudel. Üldkatis kel'
lukjas, 2-4 ringina; välimised üldkatise lehekesed munajassüstjad, 2:3 mm pikad, sisemised süstjad, 6-7 mm pikad, teritunud kuni tömbid,
kileja s,ervaga' enamasti paljad, rohelise keskrooga. Korvõisikus kõik
õied koļlased; keelõisi 5-8, kuni 8 mm pikad, laia servisega. Seemnised3-4 mm pikad, pruunid. Pappus ühe ringina, peentest harjasjatest karvad,est, 4-5 mm pikk.
Oitseb juulist septembrini.
Eestis puisniitud,el, põõsastikes, kuuse-segametsades, männi- ja lehtm,etsades ning nende lagendikel, metsas,ervädel, sihtidel ja raiesmikel,
nõmmedel, ka teede ääres, kraavikallastel, raudįeetammidel, kuivadel
nõ1vadel; Hemikrüptofüüt. Eelistab niisket liivsavikat või saviliivakat
pinnast, kuid kasvab hästi ka liivasel pinnasel. Sage kogu territooriumil.
Üldlevik. Nõukogude Liidu,s,Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõunavaldkondades, Kaukaasias, Lää,ne_Siberis. P,eaaegu kogu Lääne-Euroopas'
Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab parkaineid, saponiine ja eeterlikku
õli, flavonoididest ka rutiini; juurtes leidub inuliini jm., õites kollast
värvainet, mida on kasutatud riide värvimis,eks. Liigi kui ravimtaime
tähtsus on tänapäeval kadunud.
Polümorfne liik, varieerub eriti lohtede kuju ja karvastuse poolest.
Eestis levinud isendid kuuluvad alamliiki subsp. uirgaurea' Peale tüüpvormi (Ī. uirgaurea) ,esineb meil veel
Ī'. angustifoila Koch
kõik l'eh,ed kitsad, süstjad, sageli terveser_
ja
liivaste kasvukohtade vorm.
valised. Kuivemate

Kanada kuldvits _ SoĮīdago canadensįs lļ L. Sp. Pl. 878. |753.
Juz. in Fļ. URSS 25 48' 1959; Pēt. in Latv. ĪL 4:342. 1959; Wagen. in
Hegi, Illustr. Fļ. Mitteleur. ed. 2. 6 (3) : 23. 1964; Sokol. in Qn. Jleuuurp.
o6n.4:2l5. 1965; Üksip in E,esti taim. määr.6ll. 1966. - 3onotapuux
ķagaĀcķutl' (8. joon.)
Į. Risoom ioomav. Vars püstine, kuni l,5 (2) m kõrge, ülemises

2'

I
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cąnadensįs (lad. k.)

-

kanada, Kanadast pärinev.

8. joon. Kanada kuldvits (SoĮidago canadensĮs)

'

orig

osas harunenud, lühikarvan|e' alus õitsemisajal iehted,eta. Lehed süstjad
kuni lineaalsüstjad, terava tipuga, saagjad, alus,el vahel terve ,s,ervaga,
3 rooga (lĮ<eskroo kõrval on selįe aluselt harun,enud kaks kaarjat vähem
selget roodu); keskmised varr,el,ehed B-10 cm pikad, l-1,5 cm laiad,
ülemised väiksemad, terveserva1ised' Korvõisikud väikesed, 3-4 mm
ļäbimõõdus, 5-6 mm pikad, rohkearvulised, ühekülgsetes kaarjat,es
kobaraĮes, mis on koo,ndunud 1aipüramiidjaks pöörisjaks liitõisikuks.
Ü1dkatise Lehekesed mitme ringina, ļineaalsüstjad, tömbi või teritunud
tipuga, ripsmelised. Korvõisiku äärisõied, arvult 10-17, on lühikese kol_
lase keelega ema,sõied (kattelehted,est veidi pikemad); putkõied on mõle_
masugulised, samuti kollased. Seemnised umb,es I mm pikad, karvased.
Pappus kuni 2 mm pikk, koosneb peenikestest karedaįest valgetest harj

astest.

Õitseb juuĮist .sept,embrini.
Eestis parkides ja aedades dekoratiivtaimena; vahel metsistub.
Üldlevik. Taim,e kodumaa on Põhja-Ameerika (USA ja Lõuna_Ka_
nada)' Laialdaselt kultuuris Nõukogude Liidus (Euroopa_osa läänevald_
kondades ja Ķau'kaasias), Euroopas ja Ameerikas.
' Majanduslik tähtsus. Sügisel õitsev dekoratiivne püsik.

Eestis kasvatatakse veel Põhja_Ameerikast pärinevat sügis_kuldgigantea Ait. (s. serotįna Ait.). Sell,e kõrgus on 60vitsa
- SoĮidago
l50 (200)
cm; vars paljas, ainult ül,emises harunenud osas (.liitõisikus)
karvan'e; lehed süstjad,'paljad, teravsaagjad, alumised rootsulis,ed, ülemised rootsutud ja peaaegu terveservalised; keskmis,ed varrelehed umbes
(5) 9-12 cm pikad, (0'5) |-2 cm laiad. Korvõisikud väikes,ed, püra_
rniidįas pöörisjas 1iitõisikus, pehmekarvaste raagudega; õied kuldko1lased; äärisõisi (7) l0-l7, ü1dkaįisest märgatavalt pikemad. Pappus
umbes 3-4 mm pik'k.
Kasvatatakse ka hübriidseid kuldviisa sorte (S. hųbrida hort.), mis
õitsevad varem ja rikkalikult.

2. aļamtriibus Beįļįdįnae o. HoĪfm. in Engl. et Prantl, PflanzenĪam.4 (5): l5a. lBB9-1B94.
K'eelõi,ed enamasti valged või punakad
putkõied
emasõied,
kol1ased. Pappus redutseerunud või puudub, vahel

kroonjas.
Nõukogude Liidus on esindatud kaks perekonda, neist üks ka Eestis.

4. perekond kirikakar
- BeĮįįs| L
Sp. Pl. 2:886. 1753.

Mitme- või üheaastased rohitaimed juurmise lehekodarikuga. Ķorvõisikud heterogaamsed (putk- ja keelõitega), üksikult varbade tipul.
Üldkatis ke11ukjas; üldkatise l,ehekesed rohtjad, kahe reana, karvased.

i
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BeįĮįs

_

taime nimi Pliniusel, tuletatud sõnasl beįļus (lad. k.)

-

il,us, kena

Korvõisiku põhi paljas, koonusjas. Putkõied rohkearvuļised, mõlemaisuguIised, kollased, viie tipmega, keelõied va1ged, toosad, punased või sinakad. Tolmukotid tömbi alusega. Putkõite emakasuudmete tipul kolmnurk_
jas sieriilrre lise. Se,emnis'ed munajad, 1amedad, siįedad. Pappus puudub.

Perekonda kuulub umbes 15 iiiki, mis on levinud Euroopas (peamiVahem,eremaad,es), Ķaukaasias, Väike-Aasias, Põhja-Aafrikas ja
Põhja-Ameerikas' Umbes'kümnest reriti Vahemeremaade,s levinud liigist
esineb ainult üks (BeĮlis perennis L.) peaaegu kogtt Euroopas, tungides
põhja Suunas üsna l<augele. Nõukogude Liidus on konstateeritud 2 liiki,
neist üks ka Eestis'
P'erekonna tüüpliik on Be:ļlįs perennis L'

selt

perennĮs
1. Harilik kirikakar e. maarjalill
' L. Sp. Pl.
- BeĮļįs
2:886. 1753; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gerv. Esth-. Liv- u. Curl.
496. 1852; Tamamsch. in Fl. LIRSS 2õ:54. 1959; Pēt. in Latv. Ī1.4:342.
1959; Wagen. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.2.6 (3) :33. 1964; Sokol.
in On. JIeHzHrp. o6n.4:2l6. l965.
B. scaposa Giļib. trl. Lithuan. 1 :2l3.

Maprapnrr<a MHororr,erHax. (9. joon.)
Risoom lühike. Maapea1ne vars puudub, juurmisest leheļ<odari_
kust tõusevad l,ehtedeia varvataolised varred, 5-l5 (20) cm kõrged.
KodarikuLehed piklikud, mõlajad või äraspidimunajad, tömbid, hõredalt
hambulise (hambaid l-5 paari) ripsmelise SēfVā$ā, mõlemalt pinnalt
hõredali karvas,ed kuni paljad, ühe selgesti eristatava rooga, mis aheneb
paljaks või ripsmeliseks tiivuliseks rootsuks. Varred (neid on üks kuni
mitu) enamasti karvased, ühe tipmise korvõisikuga. Ķorvõisik 1 ,5-2,5
(3) cm läbimõõdus. Üldkatise lehekesed ühe või kahe ringina, 4-6 mm
1783.

9ļ.-

pikad, tipul ripsmelised, välispinnal hõr,edalt karvased kuni pa1jad,
kitsa kileja äärisega,'enamasti tömbitipu1ised, ühepikkused, äärisõitest
lühemad. Korvõisiku põhi õõnes. Äärisõi,ed on valged, roosakad kuni
punased, vahel sinakad keeljad emasõied, Slervis,e alusel Į<arvakimbuga;
kettaõied on kollased, mõiemasugulised. Seemnised l-l,5 mm pikad"
kol1akad, keeļõitel 1ühikarvased, putkõiiel peaaegu või täiesti paljacl.
Pappus puudub. Taim paljuneb ka stoolonite abil, mis moodustavad

gmi,si ļehekodarikke.
Õitseb maist juulini, sügisel sageli teistkordselt.
Eestis kultuurist metsistunult kuivemaįel niitudel (ka uhtlamminii*
tud,e1), parkides ja aedades murus' m,etsa_ ja pargiservadel, ka söötidelKodunenud liigina võrdļemisi Sage ning enamasti ohtralt esinev
(l0. joon.). I1utaimena aļedades, parkides, ka1mistutel. Eelistab värsket.
toitaineterikast savikat või liivakat mulda.
Üldlevik. Nõukogude Liidus metsistunult peaaegu kogu Euroopa_
osas (spontaanselt ainult edelaosas, Krimmis ja l(aukaasias) ning l(eskAasias. Peaaegu kogu Lääne-Euroopas (põhjapoo1semat,el aladel rņeįkü1

ļ

perennĮs (lad. k.)

-

mitmeaastane.

4ļ
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9. joon. Hariļik kirikakar (BeĮĮīs perennis): o _ taime üldkuju (orig')' ü
keelõis, c _ putkõis.
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l0. joon. Hariliku kinikakra (BeĮlis perennfs) looduslikud ļeiukohad Eestis.

sistunu1t), Ees-Aasias, Põhja-Aafrikas, kodunenud tul'nukana Põhja_ ja
Lõuna-Ameerikas ning Uus-Meremaal. Euroopa mäestikes esineb kuni
2000 m kõrguseni ja isegi üle selle.
Majanduslik tähtsus. Laialdaselt kasvatatav vähenõudlik ja kauaõitsev aia_i1utaim, tuniud paljude sortidena. Eelistatud on ainult keel_
õitega täidisõisikulised sordi d (Ī. monstrosa hot|'). Kultuuris iavaliselt
2-3-aastas,e taimena; metsistub kiiresti, kusjuures värvilised keelõied
muuiuvad sageli heledamaks või valgeks ja märksa väiksemaks. Kasva_
tatakse ääris- ja 1õikelil1ena. Vanasti o1i kasutusel ka ravimtaimena
(Herba Beįįidįs, Flores BeĮtidis), peamiselt haavaravis. Sisaldab sapo_
niini, parkaineid, inuliini jm.

3. alamtriibus Asterįnae o. Hoffm. in Engl. et Prantļ,

Pflanzenfam.
4 (5) : l59. lBB9-l894. - Korvõisikud enamasti heterogaamsed (keelõied on valged, sinised, punased või lillakad emasõi'ed) ' Harvemini moodustavad korvõisiku ainult putkõied (siis on korvõisikud homogaamsed),
pappus koosneb karvadest ja harjastest, mis asetsevad l-3 ringina;
vaheļ on pappus dimorfne, redutseerunud või puudub üldse.
Liigirikkam alamtriibus Astereae triibųses. Nõukogude Liidus esi_
neb selĒst 23 perekonda, neist Eestis 2 perekonda (peale kultuuris kas_
vatatavaüe).
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5. perekond aedaster

-

in Dict. Sci. Nat.

CaļĮįstephusļ eass.
37 | 49t. ļB2'5.

Üheaastas,ed rohttaimed vahelduvate jämedalt hambuIiste lehtedega.

Korvõisikud sageli suured, üksikuļt varre ja külgharude tipul. Üldkatis
mitme ringina, koosneb katusekivide taoliselt asetsevatest lehekestest;
välimised üldkatise leh,ekesed rohtjad, ripsmeli,se Servaga' erineva pikkusega, sisemised neist väiksemad, kahvatud, paljad, kil,ejad. Õisiku põhi
lame või veidi kumer, kärgjas või lohklik. Kõik õied korvõisikus viljuvad; keelõied on putkõitest palju sui-rremad värvi1ised emasõied, tipul
terved või kahe iühikese hambaga; putkõied o'n mõiemasugulised, kol1ased, viie iipmega (täidisõisikuliste1 ku1tuursortide1 on putkõi'ed muutunud kee1õiteks). To1mukotid tömbi a1usega. Emakasuudme harud
]amedad, nende välisküljel lü,hikesed karvad. S,eemnised pisut lamedad,
lühiklarvased. Pappus kahe ringina; välimised karvad lühikesed, harjas-

jad, seesmised pikemad, sulgjad.
Perekonnas üks Hiina RV-st ja Jaapanisi pärinev

lii1<.

1. tliina aedaster (hiina aster) - CaįĮįstephus chĮnensls2 (L.)
Nees,^Gen. et Sp. Aster 222. |B32; Golubk. in Fl. URSS 25:7Ļ. |959;
trēt. įn Latv. fl. 4:347. 1959; Üksip in Eesti taim' määr.613. 1966.
Aster chįnensįs L.
- acTpa
ķliraücķag.
rntaücxtlü,

C'lhartensįs Cass. in Dict. Sci. Nat. 37:491,. 1825.

Sp, Pl. 877'
(I

l.

joon.)

o.

1753'

-

Ķa.rr.rrrzcreģyc

Vars püsiine, vahel lihtne, enamasti harunenud, vaoline, kar'edakärvane, 'vahel punakas, kuni l m kõrge. Aļumised ļe,hecl laimunajad

kuni ov.aalrombjad, teravatipu1ised, ebakorrapäraseļt jämeda1t hambulise kuni sopilise servaga, alumise pinna keskrood ja ka serv ripsmeline;
lehelaba 3-7 cm pikk ja 3-5 cm lai; roots labaga umbes ühepikkune;

ikeskmised lehed väįks.emad, tömbivõitu 'tipuga, ülemised l'ehed rootsutu'd, .terveservalis'ed, piklikud, enama,sti tömbi tipuga. Õisiku põhi lame,.
paljas, lohkļik. Korvõįsikud kuni l0 cm läbimõõdus. Üldkatise välimised
lehekesed kuni 3 cm pikad ja B mm laiad, sisemised kuni 1,3 cm pikad.
Ketiaõied rohkearvuļised, kollased, lühikesed, 4-7 mm pikkuse krooniga,
lühiļrese putkega; äärisõied kuni 5,5 cm pikad, pika ja laia koelega, mit_
mesuguse värvus'ega (valged, roosad kuni punased, 1il1ad, sinised).
Seemnised hallikad, 4-5 mm pikad, lühįkarvased. Pappus valge, umbes
'5 mm pikk.
Õitseb juulist või augustist oktoobrini (külmadeni).
Eestis aedades ja parkides dekoratiivtairnena laialdaselt kasvatatav.
Ülįllevik. Taime ļ<odumaa on lda-Aasia (Hiina RV ja Jaapan). Kul_
tuuris peaaegu kogu maakeral.

'

l Kroekakeeļsetest sõnadest calįos _ i1u, stephos -_ kroon, pärg (pärga meenutavate servmiste ilusate keelõite tõttu) .
2 chįnensįs (ļad. k.)
- hiina, Hiinast pärinev.
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a

b

į1

joon. ĮIii,na aedaster (CaĮĮistephus chīnensis)
ülemine osa (orig'), b _ seemnis'

a-

taime

Majanduslik tähtsus. Tuntud ja armastatud dekoratiivne taim, hea
ļõikelilļ. Umbes l730. a. sattus Euroopasse, 'kus teda hakati 'edasi aretama. Tänapäeval on tuntud hulk sorte, peamiselt täidisõisikulisi, mis
erinevad õiüe ja õisikute kuju ja värvuse ning taime kõrguse poolesi.

oite järgi eristatakse

teisendeid:

var. sirrtpĮicifĮoris hort.
var. ĮiguĮifĮarįs hort'

-

ļ{eelolĮega;

var' tubifĮoris hort.

tusastri d)

-

keeļõied ühe ringina;
- täidisõisikulised
aedastrid ainult lamedate
täidisõisikulis'ed aedastrid ptrtkõitega (kak-

Kõrguse järgi eristatakse vorm,e:
kõrgus 20-30 cm;
madalad aedastrid (Ī. nana hort.)
keskmised aedastiid (Ī' neutra hort.)
- kõrgus (30) 40-45 cm;
kõrgus üle 50 cm.
kõrged aedastrid (Ī. eĮata hort.)

-

Lihtõisikulised hiina aedastrid sarnanevad a1gvormiga.

6. perekond aster

-

Aster 1 L.

Sp. Pl. 872. 1753.

Enamasti mitm,eaastas,ed rohttaimed püstise, 1įhtsa või harunenud
Varrega (harva asendab maapealset vart varb - sēktsioonis AĮpinaster\
ja vahelduvate l,ehtedega. Korvõisikud renamaSti heterogaamsed (putkja keelõitega), kesĻmis,e Suurus,ega, vahel üksikuļt, enamasti koondunud
pöörisjaieks või kännasjateks l,iitõisikuteks. Üldkatis mitmesugune; selle
lehekesed tavaliselt katusekivide taoliselt, . vahel 2-4 ringina, peaaegu
ühepikkused (mõnikord välimised sisemistest lühemad),'rohtjad, vahel
kile1'a ,servaga, ripsmelis,ed, pigmenteerunud tipuga. Õisiku põhi 1ame
või veidi nõgus, paljas, kärgjas või lohklik. Tsentraalsed putkõied on
mõlemasugulised, kollased, viie tipmega; äärisõįed (eba-keelõied) o1-l
emasõi,ed, harvemini steriilsed või puuduvad üldse; neil on lühike putk
ja pikk keel, milļe tipul on ,enamasti kaks või kolnr hammast; värvuselt
on nad mitmosugus,ed (valged, roosad kuni punased, ļiļļakad, sinised).
Tolmukotid on tömbi alusega, nende tipul enamasii lise; tolmukaniidid
paljad. Emakasuudme harud lamedad; nend,e steriilsed lisemed on keelāitet kitsamad, kolmnurkjalt süstjad, putkõitel 1aiemad ning 1ühi- ja
näärm,ekarvase välispinnaga. Seemnised piklikud, enamasti lamedad ja
karvased, harva peaaegu paljad. Pappus 1-3 (4) ringina, karvad peenikesed, harjasjad, seemnisest 3-4 korda pikemad, ääris-keelõitest

palju lühemad.

P,erekond Aster on korvõieliste sugukonnas üks liigirikkamaid
(umbes 500 liigiga). Ta esindajate leviku raskuspunkt asub Põhja- ja
Kesk-Ame,erikas rring Ida-Aasia paras- ja subtroopilises vöötmes; vähe'

I Aster
46

(lad. k.)

_

tāht (tähekujulise korvõisiku tõttu).

(ül'e
mal määraļ on astrid levinud Põhja- ja l(esk-Aasias ning Euroopas
Nõu_
üldse.
20 liigi), Aafrikas ,esinevad harva, Austraalias puuduvad
kogudĮ Liidus esineb 26 liiki, milįest Eestis on mitmed tuntud kultuur_
'
taimedena (mõni neist on kultuurist rnetsistunud) '
Eestis sagedamini kasvatatavad liigid kuuluvad peamiselt sektsiooni Aster (Įektsioon Ameįįus Nees, sektsioon Euaster A. Gray).
Per,eko'nna tüüpliik on Aster arneįįus L.

EESTIs SAĢEDAMINI KASVATATAVATE LIIKIDE MÄÄRAMIsE
TABEL
1.

Kuni meetri kõrgused või kõrgemad püsikud, ,enamasii puituvate
vartega. Korvõisūud rohkearvuļ,is,ed, kännasjais või pöörisjais liit_

õisikuis
Enamasti kuni 5O (60) cm kõrgused püsikud puitumata vartega.
Korvõisikud vä,hesearvulis,ed, harva üksikult, enamasti mitmekaupa
hõredais kännasjais liitõisikuis. Lehed mõlemalt või ainult alumi_
selt pinnalt karedakafVaSrēd
Aster qmellus L.
4. Amellaster

-

ü1emine osa ja ü1dkatise 1ehekes'ed näärmekarvased.. Korv_
õisikud enamasti 4_5 cm läbimõõdus
3. Kaunis aster - Aster noaae-angliae L'

2. Varre

Varre ülemine osa

ja

ü1dkatise lehekesed poĮe'näärmekarvased'
Korvõisikud enamasti väiksemad, (l) 2,5-3 (4) cm läbimõõdus. Vars
p,eaaegu paljas, vahel alumises osas või kantid'el karvane, itLemises

3.

ā.u. lühikarvane

3

Keskmised varrelehed sageli pooleldi varr'eümbrised. Väļimised üldkatise Įehekesed sisemisįest kuni pooLe lüh'emad, lihtkarvased või
paljad, vahel ripsmelis,e servaga. Äärisõied enamasti sinakasļrillad
või lillakad, hafva valged
l. Õiekas aster Aster nouĻbelgiĮ L'

-

ja 'istuvad,
Keskmised ja alumis,ed varr,el,ehed a,henenud alusega
pole selgelt varreümbrised. Üldkatise l,ehekesed peaaegu ühepikkuļed (vaūel välimis,ed veidi lühemad), paljad, vahel hõredalt ripsmelis,e Servaga. Äärisõied enamasti sinakad, lillakad või valged
2. Pajulehine aster _ Aster saĮignus Wilļd'
1. Õiekas aster (belgia aster) _ Aster norlĻbeĮgiil L. Sp. Pl'
fl. 4:346'
877. t753; Tamamsch. in Fl. URSS 25:83. 1959; Pēt. in Latv.
t noaĻbeįgįį (lad. k.) _ Uus-Belgi ast (Noaum BeĮgīun), praegusest Virginiast

A

(Põhja-Ameerikas) pärinev

4T

0

ff,

l2. joon. oiekas aster (Aster noai-beĮgii):
(orig.), b

-

ü1dkaįise

a --

leheļ<e.

taime ülemine

osn

1959; Wagen. in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2' 6 (3) : 52' 1964; Üksip
BhprlĪHcKafl. (12. joon')
in äesti taim. määr. 614. l966.
- Acrpa
Į. Risoom roomav, võsunditeta.
Vars kuni l (1,50) m kõrge, tugev,.
puituv, a1umises osas paljas, vahel kantidel ja ül,e'nris,es oSaS karvane..
Lehed elliptilised kuni lineaalsüstjad, įerve või tipuosas ebaselgelt hambulise Servaga' teritunud tipuga, paljad, ainuļt s,erva1 ripsm,elised, (4)
B-15 cm pikad ja l-2,5 cm ļaiad; keskmised lehed enam.vähem varr'eümbrised, vahel nende alus,el kõrvakesed, aĮumis,ed l,ehed (samuti oksaiehed) väiksemad, õitsemisajaks enamasti kuivanud. Korvõisikud (2) 2,53 (4) cm läbimõõdus, ,enamasti rohkearvuliselt pöörisjas ļiitõisikus. Ūldkatis kellukjas, (5) 6-8 (l0) mm pikk, kahe või kolme ringina; üldkatise l,ehekesed lineaalsüstjad',enama,sti t,eritr-rnud, kileja äärisega; välimis,ed paljad või karvased; vahel ripsmelise Servaga' sageli tagasi käändunud; sisemised kuni umbes poole pikemad. I(eelõisi 15-20, sinakas_
ļillad, harva valged, putkõi,ed kollased. Se,emnis,ed umbes 2 mm pikad"
enatnasti paljad, vahel hõredalt karvased. Pappuse karvad ühe ringina,
va1ged, harjasjad, ühepikkused (5-6 mm).
Õitseb augustist või rseptembrist oktoobrini.
Eestis kasvatataks,e dekoratiivtaimena ning kollektsioonides.
Üldlevik. Taime kodumaa on Atlandi rannik Põhja-Ameerikas. Kesk_
Euroopas paiguti metsistunud ja kodunenud. Kultuuris Nõukoguäe Lii_
dus, t,eist,es Euroopa maad.es, Am,eerikas.
Majanduslik tähtsus. Meeldiv hilissügisel õitsev püsik; kasvatatakse
mitme sordina.

L 2.

Pajulehine aster
- Aster salignzsl Willd. Sp. Pl. 3 (3) :2040.
lB03; Tamamsc'h. in Fl. URSS 25:B4' 1959; Pēt' in Latv. fļ. 4:345.
1959; Wagen. ,in H,egi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.2.6 (3) :54. 1964; Sokol.
in O"rr. Jlenunrp. o6n.4:2t7. |965; Üksip in Eesti taim. määr. 614. 1966"
A. saįįcifoĮius Scholler, Fl. Barb. Suppl. 32B' l7B7, non Lam.
A.
-pra,ecox
Meinsh. Fl. Ingr. 156. tB7B.
Acrpa rzBoBan. (13. joon.) 2į. Risoom roomav' võsunditega.- Vars 0,5-l (1,2) m kõrge, püstine, puituv, a1umįs'es oSas ümardunud, paljars, üļemis,es osas vao1ine'
lühirkarvane, harun,enud. Lehed süstjad, pika1t teritunud tipuga, paljad,
kar,eda servaga, mis ,enamasti keskpaigast alates, vah,e,l aga kogu ulatus,es on 'hõredalt hambuline; keskmis,ed ja alumis'ed lehed ah,en,enud
alurs,ega, istuvad, vahel ebaselgete kõrvakestega; ül'emised ļehed įerved;
kes,kmis,ed varr,eļrehed renamasti (5) 8-.--l2 (15) cm pikad ja (1) 2-2,5
(3) cm 1aiad; oksalehed väiks'emad, kuni iineaa1süstjad. Korvõisikud
lühiraolised, rohkearvulis'ed, tiheda1i tipmistes kännasjas-pöörisjates 1iit_
õisikutes, (l,5) 2-2;5 (3) cm 1äbimõõdus. Üldkatis k'eĮļukjas; ü1dkatise
lehekesed kolme või nelja ringina, 1ineaa1süstjad, teravatipulised, peaaegu ül,eni rohtjad või serval kil,ejad, paljad või hõredalt ripsmeli,se Ser-

Į

saĮignus (lad. k.)

4 Eesti NSV

floora

VI

-

pajukujuline, paju1ehine (lehed meenutavad paju lehti).
49

b

0

t3' joon. Pajulehine aster (āsfer saĮignus); a

į

_

alumine leht'

taime ülemine osa (orig.)

_
'b

vaga, peaaegu ühepikkused (umbes 6 mm), vahel välimised sisemisįest
veidi ļühemad. K,eelõied sinakad, 1il1akad, a1gul lsageli valkjad, putkõied
kollased. S,eemnised piklikud, hõredalt karvased. Pappus üher,ealine; kar_
vad valkjad, harjasjad, umbes 5 mm pikad, seemnisest 3-4 korda pikemad.

Õitseb augustist Septembrini või oktoobrini.
Eestis kasvatataļ<se parkides ja aedades, harvemini esin'eb metsis_
tunult relamute ümbrus'es, mahajäetud aedades ja Lõuna-Eestis ka jõgede
l<aldavõsastikes.

Üldlevik. Taim põlvneb Põhja-Am,eerika ļiikidest, kuid tema päritolu
ka Euroopa, kuna liik
ei ole identne ühegi Põhja-Am'eerika liigiga ja ,esineb Euroopas ka loodurslike1 kasvukohtad,e1, nagu jõged,e kaldakooslustes jne.
Majanduslik tähtsus. Hilissügisel õitsev püsik.
pol,e 1õp1ikuli selgitatrrd; kodumaana tuleb arv'esse

Pajulehisele astril,e lähedane liik on süstl,ehine aster (.4. įanceoįatus
Willd.), mill,el on üldiselt kitsamad Il-l,B (2) cm], sageli terved varrelehed, üldkatise sisemilstest ļehekestest palju lühemad välimised leheke_
sed ja väiks,emad (1,5-2 cm läbimõõdus) kahvatulillad keelõied. Kasva_
tatakse vahel a'edades, harva esineb metsistunult.
Pajulehist astrit peeta,kse süstļ'ehise ja õieka astri hübriidiks (A.Įanceoļatus

\ A.

noai-beĮgii)

A 3. Kaunis aster

(inglise aster)
Aster nouae-angĮiae 1 L' Sp.
Pl. 875. 1753, p. p.; ed. 2, 1229, 1762; Tamamsch. in Fl. URSS 25 :86.
1959; Pēt. in Latv. fl. 4 : 346. 1953; Wagen. in H,egi, Illustr. Fl. Mitįel,eur.
ed. 2' 6 (3) : 50. 1964; Üksip in Eesti taim' määr. 615. 1966.
Acrpa

-

aM,eprzKaHcKan. (14. joon.)

9ļ. Risoom loomav, lühike. Vars kuni 1 m kõrge või kõrgem, tugev,
puituv, lühi- ja ļihtkarvane, ülemises o,sas ka näärmekarvane, harune_
nu.d, kaarjate okstega. Lehed piklikud või süstjad, 5-10 (l2) cm pikad,
0$-2 cm ļaiad, ,enamasti poo1e1di varreümbrised' t,erves,ervalised,
ļ<areda- ja lühikarvas'ed, osalt näärmekarvased; nende alusel kõrvakesed;
alumised lehed õitsemi'sajaks kuivanud; külgharude (okste) lehed väiksemad. Korvõisikud rohkearvulised, tipmisteš kännasjas-pöörisjates õisikutes, 2,5-4 (5) cm läbimõõdus; õisikuraagudel ohtralt liht- ja näärmekarvu. Üļdkatis ke,llutr<jas, B-l0 mm pikk, mitmerealine; üldkatise lehe_
kesed lineaa1süstjad, teravatipulised, p'eaaegu ühepikkused, ļihtkarvased
ja ohtralt näärmekarvased, välimised rohtjad, sageli punakad, enamasti
tagasikaardunud tipmetega, sisemised kilejad, rohtjate tipmetega. Keelõisi 40-50, lenama|S,ti 1-2 cm pikad, punakasli11ad või punakad, har.
vemini tumesinis,ed või valged. Putkõied kolļased kuni helepruunikad.
Seemnised fihedalt karvased. Pappus ebaselgelt ühe ringina, 5-6 mm
pikkuste p,eente karedate harjasjate karvadega.

Į nouae-angĮiae (|ad. k.)
An:eerika kirdeosast pärinev.
4.

-

Uus-Inglismaaks (Nova Anglia) nimetatavast Põhja

5l

14. joon

(orig')'
Kaunis asIer (Aster nouae'angīĮae): a - taime üļemine osa
_
b

üļdkatise lehske.

Õitseb augustist või septembrist oktoobrini'
ja kollektsioo_
Kasvatataįsre Eestis miįm,e sordina parkides, a'edades

nides.

Üldlevik. Taime kodumaa on Põhja_Ameerika (Lõuna-Kanada, USA
ida- ja keskosa). Kultuuris Euroopas, Aņeerikas, Aasias'
Majanduslik tähtsus. Sügisel rikka1ikult õitsev dekoratiivne püsik'

l
4. Amellaster (kiirgaster) - Aster amelļus L. Sp. P|. 873.1753;
_Led. Fl. Ross. 2:476' lB45; Tamamsch. in Fļ. URSS 25:86. 1959; Pēt.
in Latv. ĪL 4:345. l959; Wagen. in Hegi, Illus'tr. Fl. Mitteleur. ed' 2'
6 (3) :47. |964; Üksip in Eesti taim. määr. 615. 1966. - A. trįneraįus

A

'Gilib. Fļ. Lithuan. 3:2|4, |7Bl, non Roxb' - Acrpa ļĮTaJlbflHcKafl'
( 15. joon.)
' į
Risoom lühike, puituv, harunenud. Vars püstine, 20-50

,(60) cm kõrge, ülemises osas (liitõisikus) harun,enud, kar'eda_ ja lühi_
karvan,e, harva peaaegu paljas, lehistunud, sageli punakas' Lehed kolme
trooga' mõlemalt pinnalt kar,edakarvas,ed, p,ealmine pind harva peaaegil
prrį.; alumis,ed iehed mõlajad või elliptilised, enamasti terveservalised,
]ĻuĖ.t üksikute hammastega, ahenenud lühikeseks rootsuks, teritunud või
ja 0,5_
tömbi tipuga; keskmised ļehed pikliksüstjad, 3-6 cm pikad
väiksemad,
ļ'ehed
üļemised
.l,5 cm tįlū, teritunud tipuga, terve servaga;

rootsutud.Korvõisikudtipmised,3-5cmläbimõõdus,ena.mastimit.
-įnena hõredas kännasjas lühirao1ises 1iitõisikus. Üldkatįs poo1kerajas,
üldkatise l'eh'eke'ųai,6-7 mm pikk, kaįre kuni nelja ringina; välimisedpaljad, ripsm'elis'e
peaaegu
rohtjad,
mõ1ajad,
sed sisemistesį ļühemad,
6,ervaga' tipul lise; sis,emised piklikud või süstjad, p'eaa'egu ül'eni kile_
jad, Jageli punaka tipuga. Keeļõi,ed lineaalsüstjad, hel'eliļ]ad või sinakad,
įrruu įrnrīrd või valged, (l0) l5-l3 mm pikad, ļühi,kese putkega;
puikõied kollased, 5-6 Ļm pikad. Seem'nised karvas,ed, 2-3 mm pikad;

seemnisest pikem, peente valgete harjasjate karvadega'
Oitseb juulist sePiembrini.
Ee,siis ilutaim,ena aredad'es ja parkides
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osa kesk- ja ļõunavaldkondades
(puudub Musta meį aladel), Lääne-Siberis; kasvab metsalagendikel,
ja Lõuna-Euroo_
įäosu.t'.. ja lubjarikasteļ nõlvadel. Kesk-, atlanti1ises
1500 m kõrgukuni
įas, Vah,emeremaades; Euroopa mä'ersįikes 'esin'eb
seni. Laiaļdas,elt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Mgeidiv dekoratiivne aiataim, kasvatatakse
mitme, ka hübriidse sordina. Eelistab lubjarikast kasvukohta.

įrppr.

Aedades kasvatataks,e peale teiste a,strite ka Alpid,est pärinevat l020 (25) cm kõrgust alpi (mägi-) astrit (.Asler alpinus L'). Juurmised
l,ehed įodarikuna, karedakarvased; korvõisikud 4-5 cm 1äbimõõdus,
üksiku1t varva tipul; keelõied hel,esinised või lillakad, harvemini valged;

I amelĮo (lad. k.) Vergiliuse järgi arvatavasti üks Galliast pärinev taįm, mis
."olevat kasvanud Brescia ļinna Įähedalt möödavoolava Mella jõe niidul'
53

15.

joon. Amellaster (Aster ameĮlus)

putkõied kollased, keelõiįe,st palju lühemad. Õitseb juun,is, juulis, vajab
päikesepaisįelist kasvukohta. Kasvatataks,e mi,tme sordina, sobib kiviļ<taimlasse ja ääris1i1lrena. Kiviktaimļatres kultiveeritaks,e ka Põhja-Ameerikast pärinevat madalat aļstri,t (,4. dumosus L.), peamiselt seļļe hübriid:seid sorte (A. dumosus hųbri.dus hort.), mis moodustavad 15-20
(30) cm kõrgusi kompaktseid puhmaid. Korvõisikud väikes'ed, keelõied
hel,elillad või valged. Õits'eb sepiembrist külmadeni.

7.

per,ekond fandaster

-

TripoĮĮum

l

Neģs

Gen. et Sp. Aster 152.1832.

Üheaastased rohttaimed vahelduvaįe tervete lehied,ega. Korvõisikud
Üldkatis 1aikellukja
'heterogaamsed, kännasjas-pöörisjais liitõis'ikuis.
kahe, harva kolme
pisut
lihakad,
enamasti
l,ehekesed
alusega; üldkatise
pikemad.
Korvõisiku põhi
ringina; sisemised vä1imistest märgatavalt
lame, kärgjas. Keel- (ääris-) õied ühe ringina, emasõįed; putk- (keita-)
'õied mõlemasugulis,ed, alati kolla,s'ed. Tolmtr,kotid lisem,eta tipuga, ümardunud alus,ega. Seemnised lamedad, piklikud, paljad või hõredalt kar'
'vased. Pappus üherealine, 6-10 (12) mm pikk, seemnisest 3-4 korda
pikem.

Monotüüpne perekond (mõne autor,i järgi kuulub pere,konda kaks
liiki); įevinud Euroopas, Põhja-Aasias ja Põhja-Amoerikas.
Perekonna tüüpliik on TripoĮiurrt rsuĮgare Nees.

l

Randastef

l

A,ntiikkirjanike

_

TripoĮiurn uuĮgare2 Nees, Gen. et Sp. Aster l53.
Tamamsch. in Fl. URSS 25:184.
l753; Wied. et Web. Beschr. phan.
L.
PL.
872.
Aster
Sp.
tripoĮiurn
1959.
'Gew. Esth-, Liv- u. Curl.5l0. lB52; Pēt. in Latv. Ī|.4:344. 1959;Wagen.
in Hegi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 6 (3) :64. 1964; Sokol. in On. JIe'Hr{Hrp. o6n. 4:217. 1965; Merxm. et Schr. in Fl. Eur. 4: l15. 1976
A. pannonĮcus Jacq. Hort. Vind. l :3. t770, tab' 8. _ A. carnosus Gilib.
Tpuno.nuym o6uķHoseunuü, acrpa coloHĪļa_Fl. Lithuan.3:2l4. 178l.
joon.)
KoBarĪ' (l6.
o, o. Juur lühike, pikkad,e lisajuurtega.' Vars vaoline, õõn'es, 'enamasti püstine, rsa$eli alusest alaįes harunenud, peaaegu või täi,esti pal'
.jas, vahel punakas, (l0) l5-50 (60) cm kõrge. Lehed veidi lihakad,
paljad, ripsrnelise Servaga' kolme rooga; aļumised l.ehed piklikud, piklikmunajad või süstjad, ahenenud rootsuks;'keskmised ja ülemis,ed l,ehed
süstjad kuni lineaalsüstjad, rootsutud, 3-8 mm laiad. Korvõisikud tip:mised, rohkearvuįised, 2-3 cm läbimõõdus. Üldkatis umbes 6-8 mm
pikk, katusekivide taoliselt kahe või kolme ringina; üldkatise lehekesed
1832; Led.

Ļkorda.

2

Fl. Ross. 2:477. lB45;

uuĮga.'re (lad.

järgi taim, mille keeļõite värvus
k.)

-

m,uutub õitsemise

ajal

kolm

,tava,line, harilik.
DD
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b
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l6. joon. Randasįer (TrĮpoĮiunt oulgare)' a _
.c _ seemnis'
- keelõis,

taime üldkuju (orig.)' b

piklikud, paljad,

tömbi tļpuga, vaheļ ripsmelise Servaga;

väli,mised

rnunajaspiklikud, rohtjad, sisemistest lühemad; sisemised süstjad, ļäikivad,
kiĮeja s,efvaga, vahel punaka tipuga' Ī(eelõisi 20-30, 1i1lakad kuni h,ele..sinised' harva valged, umb,es l l-l5 mm pikad; putkõied kol1as,ed. S,e,Ofir-nised p'eaaegu paljad, 2-4 mm p,irkad; pappus ļihtsate va1gete (vahel
.pisut roosakaüe) perenikeste harjasjate karvad,ega.
Õįtrs,eb juunist septembrini.
Eestis mudastel või savikaįel, harvemini klibusįel rannikut,el, sageli
.madalas rannav'e,es ja rannaniitudel, P,eaĪĪr,isrelt 1ään,esaarüeļ ja mandri
-ļäänerannirku salii,ns'es vööndis (obligaatne halofüüt), kus esin,eb paiguti
.sagedana. Põhjarannikul ja Soom,e 1ahe saartel l,eidub haivemini
(l7. joon.). Kaaslasliikideks on sageli TrigĮochin marįtįmum, PĮantago
tnaritima, GĮaux marįtįma, luncus Gerardti jt.
Üldlevik. Nõukogud,e Liidu Euroopa-osa põhja_ (Karjala, Lapimaa),
kesk- ja lõunavald,kondad,es, Kaukaarsias, Lään,e- ja Ida_Siberis,_ KauģIdas ja l(esk-Aasias; 'ka,svab mererannikuįel ja soolaku1isel pi,nnaJet
sis,emaal. Skandinaavias, Ķesk_ ja atlantilises Euroopas, Vahemer,emaa',des, Põhja-Aafrikas (harva), Ees.Aasias, Hiina
RV_s, Jaapanis ja PõhjaAm'eerikas.

Randasįer varireerub mitme tunnus,e poolest, oįenevalt ka kasvukoha_
tingimustest. Peale tüüpilise mererannateisendi
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l7. joon. Randastr'i (TripoĮium auĮgare'1 leiukohad Eestis.
5T

vat. auĮ'gare fAster tripoĮiunl var. tųpicunr Beok. Fl. Ni'ed.-Öst. 2
(2) : 1169. lB93l on ,eraldatud sis,emaa kuivematel asukohtadel esinev

\Īar. pannonicus (Jacq.) Talts, comb. 16y. ,fAster tripoĮium var. pan'
nonįcus (Jacq.) Beck. Fl. Nied.-Öst. 2 (2): ll69. lB93; A. tripoĮium subsp.
pannonicus (Jacq.) Soõ; .4. pannonicus Jacq.J, mida A. Remmeļ on ka
Eesįis tulnukana l,eidnud (l967). Sell'e teisendi ülemįsed įehed on ļineaal'
süstjad, ,ebaselgelt koļme või ühe rooga' ripsrnelised; korvõisikud suure'

mad kui tüüpilistel įsenditel, üldkatise įeh,ekes'ed punaka s'efvaga. Et
aga nimetatud tu'nnus,ed on üleminevad ja võivad ,esineda ka rannikuäärs,etel, s. o. tüüpiliste kasvukohiade ,esindajai'el, siis on s,eļļ,e teis'endi
eraldaniine is,es,eisva liigina vaieldav. Esin,emine kontinentaalsemat,es
ļ<eskkonnatingimustes põhjustab įeatava muutus,e taime haabitus'es, kus*
juures põhilised tunnused jäävad muutumata [Tamamschjan in Fl. URSS
25: lB4. 1959; Wagen. in Hegi, Illustr. Fl. Mittel'eur. ed. 2. 6 (3) : 6719641.

ErigeronI L.
B. perekond õnnehein
Sp. Pl.863. 1753. _ Congza L. Sp. Pl.86l. 1753, p.p._ TrĮrnorpha Cass. in Dict. SciStenactįs Cass. ūn Dict. Sci' Nat. 37:462' L825. - Cong'
Nat. III Supp,l. 65. ļ8ļ6.
- zel'Į'a
Rupr. Fl. Ingr. 558. 1860.
Enamasti mitme-, harvemini ühe- ja kaheaastas,ed rohttaimed või
poolpõõsad vahelduvaįe įervet,e, harvemini lõhestunud l,ehtedega. Var'
r,ed 'enamasti lehistunud, lihtsad või üļ'emises osas harurtenud, karvased
(vahel lihtkarvad Segi näärmekarvadega), harva paljad. Korvõisikud
üksikult või kobarjais, kännasjais või pöörisjais liitõis'ikuis. Korvõisiku
põhi ,enamasti lame, vahel ve,idi kum'er, tavaliselt paljas, p'eente lohkudega. Ü1dkatis kellukjas või poo1kerajas; üldkatis,e ļ'e,h'ekes,ed rohtjad,
sageli, er,iti tipuosas, kileja S|ervaga' lineaalsüstjad, katusekivide taoli*
selt kahe või kolme ringina, vahel välimįsed sisemistest lühemad. Korvõisikud homokroomsred või heterokroomsred. I(eelõied on katr,e või roh_
kema ringina asetsevad emasõied; keel,e tipp terve või kahe või kolme
hambaga; mõĮemasugul,ised putkõi,ed on nelja või vii'e tipmega; vahel
esinevad keelõite ja putkõite vahel veel putkjad kitsa keel,ega nn. niitjarl
emasõied (s,ektsioon Trimorpha). Tolmukotid iisremeta, ümardunud aļu'
sega. Emasõitel emakasuudme harud niitjad, mõlemasugulisiel õitel süst_
jad ja teritunud. Soemnis,ed piklikud, lam,edad, ,enamasti kar,edakarvas,ed.
Pappus koosn'eb p,eenikestest murduvaįest p'eaaegu ühepikkustesi harn,ing sise1aslātest karvad,est; sagedamini on välimised harjars'ed kil,ejad
mištest palju lühemad, vahel puuduvad emasõite s'eemnistel pikemad
harj ased.
Tuletatud kroekakeelsetest sõnadest er _ kevad, gerorī _ rauk (peatselt pärast
õitsemist areneb viljadeļ korvõisikus hästi nähtav valge pappus, mis meenutab habel

l

raukadel).
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Penekonda kuulub umb,es 250 liiki, mis on įevinud p,eaa'egu kogu
-irnaakeral, peamiselt Põhja-Anr,eerikas, vähemal määral Euroopas
Ju
-Aa,sias, I(esk- ja Lõuna-Ameerikas, harva Aafrikas ja Austraalias. Nõu_
-kogud,e
Liidus on konstateeritud 72 lü,ki, neist ,esineb E,estis kolm liiki.
Mitnaed liigid on tuntud iilutaim,edena.
Perekonna tüüpliik on Erigeron uniflorus L. (montaanne liik, įevi_
ffiud Kes'k-Euroopas ja Vahemeremaades, Kaukaasias ja Väike-Aasias).

LIIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL
l. Korvõisįkud väihesed,

sed,

püstised

3-l2 (l3)

mm läbimõõdurs. I(eelõįed lühike2

Korvõisikud suuremad, |5-l7 (25) mm läbimõõdus. Keelõi'ed laiuvad, putkõitest peaaegu 3 korda pikemad, valkjad, sinakad või lil_
lakad

2'

Üheaastane õnnehein

-

Erigeron annuus (L.) Pers.

2. Korvõisikud 3-5 (6) mm läbimõõdus, liitõisikus on neid ,enamarsti
üle l00. Keelõied val,kjad või kollakasvalged, ts,entraals,ed putkõied
heįekollased

l.

Kanada õnnehein

-

Erigeron canadensįs L,

---- Korvõisikud suur,emad, 6-12 (l3) mm läbimõõdus, liitõisikus
n'eid harva ül'e 20. Keelõied lil1akad
raals,ed putkõied kollased

3.

või siniised, harva valged,

Jaani-õnnehein

_

on

ts,ent-

Erigeron acer L.

l. alamperekond Erigeron. - Euerigeron (DC.) M. Pop. in Tpyaur
Eor. nscr. AH CCCP, cep. I (7):9.
l94B; Botsch. in Fl. URSS 25:200.
1959; DC. Prodr. 5:289. 1836 (pro sect.).
mitme-, ha,rve- Enamasti
mįni ühe- või kaheaastased taimed. Korvõisikud
heterokroomsed (keelõied on emasõied, sinakad, lillakad, roosad, valged või valkjad; putkõied
on mõlemasugu1is,ed, koļlas,ed või kollakad), harvemini homokroornrs'ed
(kõik õied peaaegu ühesuguse värvusega _ koļlakad, oranžid või liļla_
kad). Pärast õitsemist õiįe värvus ,ei muutu' Viljad arenevad korvõisiku
kõikidel õitel. Pappus seemnisest enamas.ti kuni .3 korda pikem, harva
sellega ühepikkune.
l. sektsioon Caenotus Nutt. Gen. Amer. 2:148. l8l8; Botsch. in Fl.
ilJRSS 25:239. 1959.
- Congza Less. Synops. gen. Compos. 203. 1832. Üheaastased, p,eamis,elt karedakarvas'ed rohttaimed' Korvõisikud ena_
masti homokroomsed, väikesed, võrdl,emisi tihedas pöörisja's liitõisikus;
äärisõied lühikesed, püstised, val'kjad või kollakasvalged, mitme ringina,
,keel,e tipul kahe hambaga. Putkõįed vähesearvulised. Viljad arenevad
korvõisiku kõikid,eļ õitel. Pappus korvõįsiku kõikide õite seemnistel ühesugune, ühe r'ingina.
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a'ja b - Iaime üldkuju (orig');
taime üldkuju (o'rig')' d - seemnis'

18. joon. Kanada õnnehein (Erigeron canadensis):

'

jaani-õnnehein (Erigeron īcer): c

-

b

Kanada õnnehein -- Erigeron canadensisl L. Sp. Pl. 863. l753
(canadense); Led. Fl.Ross.2:487. lB45; Wied et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 5ll. lB52; Botsch. in Fļ. URSS 25:239
l959; Pēt. in Latv. fl. 4:348' l959; Sokol. in @,'r. Jleuurrrp. o6l.
Caenotus canadensįs (L.) Raf. Fl. T'ellur. 2:50. 1836.*
4:2|B. 1965.
Congza canadensįs
CongzeĮLa canadensi,s Rupr. Fl. Ingr. 559. lB53.
(L.) Cronq. in Bull. Torrey Bot. Club 70 (6) :632. -t943; Wagen. in Hegi,

l.

Illustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 6
xauaĀcxutž. (lB. joon., a, b.)

o, o. Juur

p,eeni,k'e,

käävjas.

(3)

:102. 1965.

-

Me,rxolenecrHIiK

Vars (5) 20-70 (l00)

cm kõrge,

püstine, ü1emises osas (1iitõirsikus) harunenud, üLeni l.ehistunud, hõredalt kaetud karedate lihtkarvadega (karvad muutuvad varre tipu poole
väiksenraks). Lelted h,eleroh,elis,ed, kuni l0 cm pikad, 2-10 (l5) mmlaiad (nende suurus väheneb varre tipu suunas), süstjad kuni lineaalsürstjad, pikalt teritu'nud, hõr,edalt karvased, serval ripsmel,ised; alumis'ecl'
lehed rootsulised, peensaagja S,ervaga' õitsemisajaks kuivanud; üLemised
Įehed rootsutud, terveservaliSed. Korvõisikud rohkearvuiis'ed (enamasti
üle 100), 4-5 mm pikad ja (3) 5-,6 (7) mm läbimõõdu,s, lühiraol'is'ed,
pikas püramiidjas, võrdlemisi kitsas pöörisjas liitõisikus. Korvõisiku üldkatis kahe või koļ,me ringina, 3-4 (5) mm pikk; sisemised ü1dkatise'
ļehekosed iineaa1sed, rohtjad, paljad, kilreja S,efVā8āl lühihambaĮise
tipuga; vä1imised sis,emist,est 1ühemad, rohtjad, nende seljal üksikud'
karvad. Keelõied putkõi'test ja ü1dkatise 1ehekesįest va,evalt pikemad,
kollakasvalged või valkjad, tipul kahe väga väikes'e hambaga; putkõi,ed'
helekollased,2-3 (5) mm pikad, enamasti nelja, vahel kolme tipmega,
putke ül,emises osas hõredalt ļühikarvas,ed. S,eemnis,ed kuni l,5 mm pikad,.
larn'edad, hõr,edalt lühikarvased kuni peaa'egu paljad. Pappus ühe ringina, 2,5-3 mm pikkusiest harjasjatest karvadest.
Õitseb juunist s,epįembrini (oktoobrini).
Eestis liivikui1 ja liivaaukudes, liivastel jäätmaadel, lubjakivisteL
aheraine puistangutel, nõlvadel, kuivade männimetsade 1agendikel, raiesmikel ja teedel, raudteedel, varemetes (19. joon.). Esineb sageli massiliselt umbrohuna, moodustades iihedaid kogumikke. Kuivalembene taim,.
eelistab liivast pinnast. Eestis ruderaalne kodunenud tulnukas, laiendab
oma levikut. Üks isend võib anda üļe l00 000 seemnise.
Üldlevik. Taime l<odumaa on Põhja-Ameeri,ka. Nõukogude Liidus
umbrohuna p,eaaegu kogu Euroopa-osas, Lää'ne-Siberis, Ķaug-Idas,
I(ersk-Aasias. Tu1nuktaim.ena esineb Lääne-Euroopas ja peaaegu,kogu
maakeraļ. Kosmopoliit. Sattunud l7. sajandii Euroopa aedad,esse, levis.
kiiresti.

2. sektsioon PhaĮacroma (Cass.) Torr. ,et Gray, Fl. North Am,er2:175. l84l; Cass. Dict. Sci. Nat. 39:404. 1826; Botsch. in Fl. URSS
25:243. l959.
Ühe- või kaheaastas,ed kar,edakarvas,ed rohttaimed'

-

I

canadensįs (lad. k.)

-

kanada, Kanadast pärinev
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19. joon. Kanada õnneheina (Erigeron canadensis\ leiukohad Eestis

Korvõirsikud heterokroomsed,,keskmise Suurusega' hõredas pöörisjas liit_

õisikus' Ķeelõi,ed kahe ringina, putkõied rohkearvulised. Üldkatise l'ehe'
kesed p,eaaegu ühepikkused või välimis'ed sisemistest veidi ļühemad.
I(eeļõite seem,niste pappuS üher,ealine, kil,ejas, kroonjas, narmarstunud
tipuga; putkõi,te s,eemnisįe pappus ühe, vahel kahe ringina, koosneb pik_
kad,est peenikestest harjastest ja lühikestesi kilejatest soomustest.
Erigeron annuįļs ' (L.) Pers. Syn. Pl.
Üheaastane õnnehein
2:431. 1807; Botsch. in Fl. URSS 25:244. 1959; Wagen. in Hegi, Illustr.
Fl' Mitteleur. ed. 2. 6 (3) : 94. 1965. - Stenactįs annua (L.) Cass. in
Dict. Sci. Nat. 37:485. lB25; Nees, Gen. et Sp. AsĻer 273, 1832; Led. Fl.
Ross.2:49l. lB45; Pēt. in Latv. fl.4:350. 1959. - Aster annulls L. Sp.
Pl' 875. 1753. - Me.nķo"nenecTHliK oĀHolerunü. (20. joon.)
o. o. Juur käävjas, harunenud. Vars püstine, (20) 30-l00 cm
kõrge, üļemises osas harunenud, kar.edalt 1ühikarvane, alumises oSas
hõr,edamalt pikemaid harali karvu, vahel peaaegu paljas. Lehed hele_
rohelised, mõļe.malt pinnalt hõredalt karedakarvased; alumised (juurmi:sed) lehed elĮiptilįsed, munajad või äraspidimunajad, ahenenud pikaks
rootsuks, 6-17 cm pikad ja 1,5-4 cm laiad, saagjashambulise servaga,
õitsemisajaks kuivanud; varr'elehed väiksemad, süstjad või lineaalsüstjad,
lühirootsul.įsed kuni rootsutud, terve või hambulise servaga. Korvõisikud

2.

I
Ģ2

annuus (lad. k.)

-

üheaastane.

a

b

20.'joon. Üheaastane õnnehein (Erigeron annuus)i
b

_

putkõie seemnis, c

_

a_

Wt

tāime üldkuju (orig.),

keelõie seemnis.

įļmbes l,5 (2,5) cm ļäbimõõdus, hõr'edas tipmises liitõisikus (külgharud
uļatuvad tipmisest korvõisikust ü1,e). Ūldkatise le'hokesed mitme r'eana,
rohtjad, ki1eja servaga, süstjad, t'erava tipuga, umb'es (3) 4-5 mm
pikad, vahel paljad, enamasti väheste pi,kkade harali karvad'ega. Keel_
õied ebaselgelt kahe reana' arvukad (50 ja roh,kem), Įühikese putkeosaga,
.keel,eosas laiuvad, Įi'neaalsed, (4) 5-s mm p,ikad ja 0,6-0,8 (l,0) mm
laiad, sinakad, lillakad või valged, tipul 2 hambaga; putkõied umbes
2 mm pikad, kollased, viie tipm,ega. S'eem'nis'ed umbes !,2 mm pikad'
pisut 1amedad, pęhm,ekarvarsed, ar,en,evad korvõisiku kõikideļ õiįel. Keelõiüe seemniste pappus lühi,ke, aļus,el rõngana liitunud, kroonjas; puikõite
seemniste pappus ebaselgelt kahe ringina, sisemis,e ringi karvu l0-15,
peenikesed, ķāįjasjaa, umįes 2 mm pikad, välimised lühemad ja laiemad,
soomusjad.
Õits'eb juunist Sepįembrini.
Eestis ilutaimena a,edades, kust kergesti metsistub. Hajusalt.

Üldlevik. Taime kodumaa on Põhja-Am'e,erika (Kanada lõunaorsa).
Nõukogude Liidus tulnuktaimena või kultuurist meisistunult Euroopa-osa
kesk- ja lõunavaldkondades ning Kaukaasias. Kesk_Euroopas, Hiina RV-s
ja Jaapanis metsistunult' Laialdaselt kuļtuuris.
Majanduslik tähtsus. Vähenõudlik metsistuv aia-i1uta,im.

2. alamperokond Trimorpha (Cass.) M. Pop. in Tpyau Eor. ltscr.
AH CCCP cep. l (7): l0. l94B; Botsch. in Fļ. URSS 25 246' 1959; Cass.

in Bull. Soc. Philom. Paris 137. l}l7. - Kahe-, ,enamasti mitmeaastas'ed
rohttaimed hambuļiste või terveservalist,e lehtedega. Korvõisįkud h'etero_
gaamsed ja heterokrooms,ed; keelõied helesinised, ļillakad või roosad,
putkõied koļlased; keelõiįe ja putkõite vahel esinevad veel kitsa putke
ja kitsa keel,ega niitjad emasõied (nn. niitõied), mis on valkjad, sag'eli
keelõitesi heĮedamad. Õiįe värvu5 ,ei muutu pärast õitrsemist. Seemnis'ed
.arenevad korvõisiku kõikidel õitel. Pappus' seemnisest 2_4 korda pikem.

3. Jaani-õnnehein - Ę'rigeron acer| L. Sp. Pl. 863. |753 (acre);
Led. Fl. Ross. 2:488. 1845, p. p.; Wied. et Web. Beschr' phan'
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 512. 1852; Botsch. in Fl. URSS 25:246' 1959:,
Pēt. in Latv' fl. 4:349' 1959; Wagen. in H,egi, Illustr. Fl. Mitteleur. ed.
2. 6 (3) :78. 1964; Sokol. in O;r. JIeHIaurp. o6n. 4:219. 1965. - Cong.zeļĮa coeruiea Rupr. Fl. Iņgr. 560. 1860. - Trimorpha acre (L.) S' F'
T. aarį.s (L.) Vierh. in Beih.
Gray, Nai. Arr. Bri,t. Pl. 2 :466' |B2l.

Bot. centralbl. 19 (2) :423. 1906. - Exs.: Li,ppm. et K. Eichw. Eersti taiMe,rķo.n.en'ecTHĮ'lK'eĀķvlä' (lB. joon., c, d.)
.m,ed l, n" 22. 1933.
6, Į. Ęisoom lühike, ruljäs, sõlmi1ine, viltune. Varsi enamasti üks,
vahel mitu' püstised või tõusvad, (l0) 15-35 (60) cm kõrged, ļehistunud, ülemises osas sageli harunenud, vahel punakad, 'enam_vähem hõre_
.da1t kar,edakarvas,ed,,korvõisikute alusel ka näärm'ekarva,sed. Lehed
r acer (ļad. k.)
-
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kange, kibe, terav (amaitseline)

enam või vähem kanedakarvas,ed, Sageli hallikad,'terve, harvemini hõrredalt hambulise servaga; juurm,ised lehed kodarikuna, pi'klikud või äras_
pidimunajad, tömbivõitu või veidį teritunud tipuga, rootsulis,ed, 2-l0 cm
pikad ja ikuni l,4 cm 1aiad; keskmised ja ülemised varr,eįehed süstjad või
1ineaa1süstjad, rootsutud, teritunud kuni tömbi tipuga, Varresįeemalehoiduvad, kuni 9 cm pikad ja 7 mm laiad. Korvõisikuid kuni 20, pikaĪaoliSed, 0,6-l,2 (1,5) cm 1äbimõõdus, ļihtsas või ,harunenud ļaiuvas
liitkobaras. Üļdkatise l.ehekesed kahe või ko1me ringina, 1ineaaĮsüstjad,
teravatipu1is,ed, enamasti ļihtkarvadega, mi11,e S'eaS on rlahel väik'esi
näärmekarvu, harva paljad; väļimised ü1dkatise lehekesed rohtjad, sisemistest 1ühemad. K,eeļõisi 30-45, h,eles'inised või hel'eli11ad (roosad) '
haiva va,lged, vahel on keel.e alumises ja putke ülem,ises osas lidus karvu;
putkõied kollased, kuni 5,2 mm pikad, viie tipmega, putke ül'emis,es osas
hõnedalt lühikarvased. Keel_ ja putkõite vahel ,esineb veel paar ringi niitjaid emasõisi, mis on keeļõitest lühemad ja heledamad. Seemnis 2 (3) mm
pikk, lame, lidus karvadega. Pappuse välimise ringi soomusjad karvad
lühikesed, sisemise ringi karvad kuni 6-7 mm pikad, peenikesed.
Õits,eb juunist S,eptembrini.
E,es,tįs kuivadel niitudel ja loodudel, 1iivikuil, kuivades liivastes
männimetsades ja nende raiesmikel, ikuivadeļ nõļvad'el ja küngastel, t'e'e_
servadel, raudteetammidel ja põldude ääres. Sage kogu territooriumil nii
.
liivastel kasvukohtad'el kui ka rühal.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõuna_
va1dkondades, Kaūkaasias, Lääne- ja Ida-Sib,eris, Kaug-Idas ja Kesļ<_
Aasias. Skandinaavias' Kesk-, at1antil'ises ja Lõuna-Euroopa.S (puudub
Portuga1i ja Itaalia ļõunaosas ning Itaalia saarüel), Väiļ<e-Aasias, Mon_
goolia RV-s, Hiina RV-s, Jaapanis, Põhja-Ameerikas.

Erigeron ucer vari,eerub oma laialdase areaali piirides eriti karvastuse poolest. Eestis kasvavad isendid kuuluvad tüüpteisendisse
var. acer ĮE. acer var. tgpīctts B'eck. Fļ. Nied.-ost.2 (2) :ll7l. lB93;
E.
acer var. serotįnus (Weihe) Wirtg. Fl. Rheinpr.24l.. lB57; E. serotinus
_Weihe
taimed enam-vähem karin Fiora 25B. lB30; E. acer subsp. acerf
Vased, 1ehed sageli,hallįkad. P,eaaegu paljad isendid ,esin'evad me'ist
Įõunapoolsetel aladel (näit. Keslr-Euroopas Alpides, Rumeenia SV-s jm.).
Dekoratiivtai'mena kasvatatakse aedades ka eri 1 i st õ nn elr ein a
Erigeron speciosus DC. (Stenactis speciosa Lindl.), Põhja-Ameerikast
-(Kaliforniast) pärinevat (30) 40-80 cm kõrgusi püsikut. Vars ja lehed
peaaegu pa1jad, viimas,ed vahel ripsmel,is,e servaga; alumised ļehed mõlajad, keskmis,ed ja ülemised munajad tkuni süstjad. Korvõisi;kud 3-5 cm
läbimõõdus, vähesearvuiised; keelõied lillakad või helesinised, l,5-2,5 cm
pi,kad, putkõied kollased. Eriti meeldivad on hübriidsed aiaIsordid (Ē.
hųbrĮdus hort.).

3. triibus Įnuļeae Cass. l in Bull. Soc. Philom. Paris l90. l815. Tr1b' Įnuļoįdeae Benlh. in Benth. et Hook. fil., Gen. Pl. 2:1B0. 1873. 1 Koostanud H.
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Rohitairrled, pool,põõsad, põõsad või puud (troopikas) vahelduvate ter_
vete, enamasti terveservaļiste lehtedega. Korvõisi,kuid palju, sageli väikesed, üh,e- või mõlemasuguliste õitega. Üldkatis mitmerėal,ine, sageli
kilejas, vahel ,enam või vähem kroonl,ehtede taoliselt värvunud ja kiirjalt
1aiuv. Emasõi,ed niitjad või keeljad, harva putkjas-kellukjad, kollakad või
muuvarvlļlseo;'moļemasugulised õied tavaliselt putkjad, kollased. Tolmu_
kottide alus noo1jas või pikema harjasja lisemega. Õisikupõhi paljas, harvemini kärgjars või kil,ejaĮe soomusįe või harjastega. EmakakaeĮa harud
lineaalsed, tömpunud tipuga; Suudmekude piki harude servi; steriilseil
õiteļ emakakaeļ tavaliselt harunemata. Pappus 'koosneb harjastest, harva
soomustest või on kroonitaoline, va'hel puudub.

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Pappus va,evalt märgatava lainja, seemni,S,elst palju Įühema ääris'enaKorvõisikud Suured, kuni 6 cm läbimõõdus
Teįekįa Baumg_
16. p'erekond telekia
.

-

2.

3.

Pappus kahereaļine või koosneb ühest kuni mitmest reast s'eemnis'e
pikkustest või pi,kematest karvadersi või 'harjastest, mis on vabad või
īk.tui..gu ko,kku kasvanud. Korvõisikud tavaļiselt väikesed (tkuni
2 cm läbimõõdus) ja arvukad või lkuni. 4 (7) cm ļäbimõõdus ja var2
nel on neid vähe .
ja
neist ümbritsetud
Emasõied ü1dkatise sisemiste l,eht,ede kaenlars

9.

p'erekond paganapea

-

FiĮago L-

3
Emasõied pole üldkatįs'e sisemisįe lehįed'e kaenlas
aiusel
kokku_
ļühirkestest,
Pappus kaher.ea1,ine: välimine rida koosneb
kasvanud kilejatest harjastest, moodustades ebaühtlaselt hambulise
pärja; sisemine rida koosneb pikkadest karedatest karvadest

l5.

perekond kirbuvaak

-

Pulįcarįa

Ga'ertn.

Kõigi seemniste pappused ühesuguste 'l<arvade või harjast'ega 4
4. I(orvõisi;kud kiirja1t või tähtjalt 1aiuvatest suur,te'st kandelehtedest
ümbritsetud tihedas sarikas. Emasõiįe Soemnised väga väikesed,.
nende pappus 6-10 korda soemnisest pikem
ll. perekond jänesekäpp Leontopodįum R. Brown

Korvõirsikud po1e ümbritsetud .rrrĮ*rt.
Emasõite seemnised 'suu'r'emad

5. Taimed

66

p,eaaegu

tähtjate

või täiesti kahekojaJised

l0.

Taįmed eranditult ühekojalised

per,ekond kassikäpp

-

kandel'eht,edega-

'

5'

Antennarįa L.
t)

6. Korvõisikus äärmisi

niitjas-putkjaid emasõisi palju, mitme r'eana,
seesmisi mõlemasugulisi putkõisi vähe
Gnaphaįįum L12' perēkond kassiurb

-

7.

Servmised emasõied kas puuduvad või neid on suhįeliselt vähe ?
Kõik õied korvõisikus mõl,emasugulised, putkjad. Üldkatise lehekesed
kilejad, enam või vähem silmapaistvalt värvilised
Heįįchrųsum MĪ||.
13. perekond käokuld

-

Korvõisiku äärisõied on keeljad ,emasõied. Üldkatise lehekesed rohtjad. Korvõisikud suhteliselt suured
Inula L.
14. perekond vaak

l.

-

o.

Hoffm. in Engl. et Pranįļ, Pflanzenväikesed, mõĮemasugulirste
Īam. 4 (5) : 179. l889-lB94.
- Korvõisįkud
niitjas-putkjad. Õisikupõhi kile_
õitega. Kõik õied putkjad, äärmįsed
- enamasti vill' kuni viltkarva_
jate harjasüega või paljas. Üheaastased,
dega rohttaimed.

alamtriibus Filagininae

9. perel(ond paganapea __ FiĮagot'L.
Sp.

Pl.

1199. 1753.

Üheaastased, enama,sti hästi harune'nud valkjate, hallįde või kolla'
kate karvadega madalad rohttaimed. Korvõisikud väikesed, mõĮemasugu'
Įiste õitega, püramiidjad või munajad, harva üksikult, enamasti koondunud tihedaiks kerajaiks (poolkerajaiks) või pik1ikmunajaiks nuttideks
(liit-korvõisikuirks), kobarateks või kännasįeks, asuvad harude tipul või
kaenlas. Lehed vahelduvad, įerved, süstjad, lineaalsüstjad või 'mõlajad.
Uldkatis koosneb 2-5 reast kilejaist lehekestest (mõnedel liikidel on need
aluseļ jäigas,tunud). Välised üldkatise leh,ekes,ed rohtjad, viltjaskarvased'
süstjad, tömbi tipuga; sis,emis.ed kil,ejad, väheste karvad,ega või paljad,
viljumisajal tähtjalt laiuvad. Õisikupõhi l<umer, keskelt paljas, krobe-

line. Kõik õied putkjad, äärisõied on viljuvad emasõied (asetsevad
mitme reana), niitjad, kollakatipulised, kahe- või kolme'tipmelise kroo_
niga, iga õis üldkatise lehekese kaenlas. I(ettaõi'ed mõl'emasugullised,

nelja- või viietipmelise krooniga, sageli steriiļs,ed. Seemnįs munajas, pik_
likmunajas või ruljas, veidi lapik, sile, roieįeta. Pappus puudub välimis_
tel emasõitel, sisemistel koosneb reast õiekrooni pikkustest kergesti irduvatest kar,edatest harjastest.
Perekonda kuulub umbes 30 liiki (olenevalt liigi mahu käsitus.est),
mis on ļevinud Euroopas, Kaukaasias, Väike-Aasias, Kesk-Aasias, Iraa_
nis ja Põhja-Aafrikas. Nõukogude Liidus esineb 7 |iiki, neist 2 Eestis.
Tüüpliik on FiĮago pgramidaļa L.

l
5r

fĮĮum (lad. k.)

_ niit

(taime katvate niitjate karvade tõtt'u)
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l. vars

(tihti juba alusel) dihhotoomsrelt harunev, harva lihtne. Taim
rohekasha11, mitte vi1tjas. Üldkatise lęhekesed andruga, ainuļt alu*
sel viltjaskarvased, tipus õlgjalt 1äikivad. Väike taim
FiĮago mįnįma (Smith) P'ers'
2. Väike paganapea

-

Vars 1ihtne või (peamiselt keskkohal) harunev. Taimed hallviltjad*
Üldļ<atise lehekesed andruta, tipuni viltjaskarvased. Suurem taim

1. Põld-paganapea - FĮLago araensįs Ll. Põld-paganapea - FiĮago aruensįs'L.Sp.Pl. ed.2. l3I2' 1763;
Fisch. versuch Nai.-gesch. Livl. ed. 2. 608. 1791 DC. Prodr. 6 :248lB37; Led. Fl. Ross. Z (2):617. 1845; Wied. et Web. Beschr' phan'
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 520. l5B2; Schmalh. <D.rr. Cp. u IOxs' Pocc'
2:45. lB97; Smolj. in Fl. URSS 25 322. 1959; Pēt. in Latv. tl. 4:35l"
1959; Dobr. in O.rr. yPCP lI:83. 1962; Wagen. in Hegi, Illustr' FiMitteleur. 'ed,.2.6 (3) :119. 1965; Sokol. in on. JĮeuzurp. o6n. 4:220.
Gnaphalium aroense (L.) Scop. Fl. carn. 'ed. 2. 2 :153' 1772;
1965.
Fl.
Ingr. l:577. 1860; Willd. Sp' Pl. 3 (3) :1882. 1880. - Logfia
Rupr.

aruensįs (L.) Holub, Notes Roy, Bot. Gard. Edinb. 33:432. 1975 et in
Fl. Eu,r. 4: t23. l976. - ogĮifa araensį.s (L.) Cass. Dict. Sci' Nat'
35:44B' lB25.
Xa6HrzN rioJĮeBoft. (2l. joon.)
o. Püstiste rohtja,te (4) 7-30 (40) crn kõrgust,e, 'e,na,masti (alates
keskkohalt) harunevate vartega taimed, üļ'eni ka,etud hallide või hallva1gete viltkarvad,ega. L,ehed iäikeiud, pehmed, süstjad või 1ineaalsüst_
jad, |2-25 mm pikad, ja 2-3,5 mm 1aiad, teravatipulisred. Korvõisikud
2-5 mm läbimõõdus, munajad või püramiidjad, 2_7-kaupa koondunud
arvukaiks' sageli kobarjaiks, peajaiks või kerajaiks liitõisiļkuįks (nuiti_
d,eks), mis asuvad peamiselt harude tipul või kaonlas (väga harva
ainult tipmistre Įehtede ,kaenlas). Ūldkatis kuni viįe rreaļin'e' ko,rvõisikusį
pikem, įe,ma ,ļiehekesed lkõik nõgusad, ļi,neaalsed, andruta, iipuni viltjad
(pruunilka tipuga), vil1'umisajal tähtjali laiuvad. Välimisi ü1dkatise lehe_
kesi 5-B, lineaalsed või süstjad, veidi teritunud,3-5 mm pikad, üLeni
kaetud viltkarvadega, ümbritsevad tihedalt emasõisi. Sisemisi ü1dkatise
l,ehekesi viis' rohekad või pruunikad, laisüstjad, terava või nürivõitu
palja iipuga, veidi karvase või palja alumise pinnaga, valge Servaga.
Õied vähe silmapaistvad, koįlakad. Seemnis 0,5-1 mm pikk, paljas, piklikmunajas, veidi 1apik, hel,epruun või he1e-hallikaspruun.
Õitseb juunist augustini.
Eesti NSV-s kaunis sage liirk; esineb 1iivastel põldudel, kesad'el,.
nõ1vade1, küngas,tel' metsa- ja toeservadeļ, kadastikes, ka1lastel, raiesmikel ja põl,endikel, iiivikuil ja lr-ridetel, peamiselt kultuurįst mõõduka1t
kuni tugevasti mõjustatud paikades.
Üldlevik. Nõukogude Liidus esin'eb Kaukaasias, Kesk-Aasias, LääneSįberis. Levinud peaaegu kogu Euroopas (välja arvatud Põhja-Skandi-

I
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araensįs (lad. k.)

-

põld-, põllu-, põļlul kasvav

fi
?

b

a

c

*-**

zi.]oon. Väike paganapea (FiĮago mĮnima)
üld
a ia b _ tairne üldkuju (or.ig.)' c
katise

leheļ<e.

-

b

{ 2l. joon. Põld-paganapea
u * taime üldkuju' b _

(FĮĮago aru'ensis):

välimine üldkaįise
ļeheke. orig.

naavia ja Inglismaa)' Ķanaari saartel, Mongoolia RV_s ja Tiibetis (ulatub
põhjala'iuse 62'_ni)
Aneaa1i ulatuses polümorfne liik ja s,elļe tõttu mitmeti lkäsitletav.
Eestis on konstate,eritud järgmised teisendid:
Yar' ramosa Rouy
varr.ed üksikuli, renamaSti ļleskelt alates tugevasti harunevad, harud omakorda tipus sageli dihhotoomsel,t harunevad;
korvõisikud l<oondunud 5-lO-kaupa arvukaiks peajaiks liitõisikuiks, mis
asuvad harude tipus või ka,enlas; kogu taim kaetud hallva1gete viltkarvad.ega; Eestis sagedaim teisend;
var. subsimptei Rouy
5-20 cm pikk, harun,emata; korvõisi_
- vars
kud 2-2,5 mm läbrimõõdus,
koondunud 2-4-kaupa tihedateks ,tipmisüeks liitõisikuteks; l,ehed väikesed, ti,hedaļt as'ets'evad, varrele ligistunud:
kogu tāim tilr,edalt kaetud hallikasvalgeüe karvadega; paigu,ti 1iivasel
pinna,sel, .rairesmikel

ja

männikuis;
var. Įaxa Lindm.
var,S lihtne, lkorvõisįkuid vähe, asetsevad hõredalt leheka,enaldes ja-harude tipus; l,ehti varnel hõr,edalt, kitsassüstjad;
kogu iaim ka'etud hel,ehalļide karvadega; haruldane, konstateeritud vaid
kord Põlva rajoonis Taevaskoja ümbruses;
va'r. sgĮuestrįs Lļndm.
VarS renamasįi lihtne, vahel juba alusel
rkorvõisikud
harun,enud;
lSUUf,eĪĪläd] lehed suhteliselt suured' mõlajad;
kandrelehed korvõįsikust pikemad; kogu taim tihedalt ka,etud hallikasvalgeüe viltkarvad,ega; paiguti niiskemaüel kasvukohtadel.

2' Väike paganapea FĮlago mįnįma ' (J. E. Smith) Pers. Synops.
plant. 2:422. 1807; E. M'- Fr. Novit. Fl. suec. ed. 2. 268. lB2B; Rupr. Ėl.
Ingr. l : 57B. 1860; Schmalh. on. Cp. n ,Įoxrt. Pocc. 2 :45. 1897; Viļb.
Eesti taim. ed' 2.23l. |925; Smolj. in Fl. URSS 25:324. 1959; Pēt' in
Latv. fl. 4:352. 1959; Dobr. in @.n. yPCP lt:83. 1962; Wagen. in Hegi,
Illustr. Fl. MitįeĮeur. ed. 2. 6 (3) : l20. 1965; Sokol. in (D;l. JleHuurp.
o6n.4:220. 1965.
L. Sp. Pl. 2, Add. p. Indic. 1753, p. p.
- F. montana
_ GnaphaĮįum mį,nįmum
J. E. Smith, lr1. Brit. 2:B73. lB00-1BO4; Wiļld.
Sp. Pl. 3 (3) : 1896. 1800.
Logfia mįnįma (J. E' Smith) Dumort., Fl.
- Eur'
Belg. 68. 1827; Holub in Fl.
4:124. lg76.
ntinima (Sm.)
- _ogĮifa
Reichenb. f il. Icon' Fl. GreflĪl. t6 : 27. l s53.
Xa6rrlrx u,e.nķzž.
(22. joon.)
o. Rohttaim, 4-l5 (20) cm kõrge. Varsi üks või rohkearvuliselt,
püstised või tõusvad, ülaosas dihhotoomselt ,harunenud, võrkjalt kaetud
tume-rohekashallide, harv,emini valkjashallide karvadega. I-ehed lineaalsüstjad või süstjad, ,trefVeS,ērValised, teravatipulis,ed, varrele ligistunud,
3-9 mm pilkad ja 0,7-t mm laiad, mõlemal pinnal tihedalt kaetud
roheka;shal1,id,e karvad,ega. Korvõisikud l-4 mm įäbimõõdus, munajad
või kerajad, 2-5-kaupa peaa,egu kännasjais liiiõisįkuis (nuttides),
harude kaenlas ja tipus. Kandelehed korvõisikust ļühemad. Üldkatis
I
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mįnįma (lad. k.)

-
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23. joon. Väikese paganapea (FiĮago mĮnima) ļeiukohad Eestis

kahe- või kolmenealirr,e, viljumisajal tähtjalt laiuv. Vä1iseid üļdkatise
įehekesi 7-|0, rohekad, tihedalt viltjad, süstjad või munajad, andruga,
2-3 mm pikad ja 0,2-| mm laiad, keslkosas rohtjad, servadel kil,ejād,
läbipaistvad, läikivad, õ1gko1lased, palja tipuga. Sisemisi ü1dkatise
lehekesi 5 või 6, 2-3 mm pikad ja 0,2-0,5 mm laiad, kitsassüstjad, t,erri_
tunud tipuga, kilrejad, ļäikivad, paljad, keskosas roh,ekad, s'ervadel valkjad või hel'e-õlgkollasred. Mõl'ema,sugulised õied väga väikes,ed, kolla_
kad; emasõied (välimisred) asuvad ü1dkatise sis,emiste l,ehtede ka,enlas
ja on nendega ümbritsetud. S,eemnis 0,5-0,8 mm pikk, ovaalne või pik_
likmunajas, pruun,,paljas, kare. pappus koosneb 20-24 harjases,t.
Oitseb juunist augustini.
Haruļdane ļiik. S,eni leitud Kagu-Eestist (23. joon.) ja sellega piirnevast Pihkva oblastist, samuti Lääne-Saar'emaalt. Kasvab liivastel
järve_ ja jõekal1astel, põldudel ja lriivikuil. G. Vilbaste andmeil
(l93O-ndaist aa;staist) ,esin,eb liik ka Hiiumaal, aga ,Sļelle kohta puudub
tõendusmaterjal ja l,iiki pol,e ka hiljem sealt įeitud.
Üldlevik. Nõukogude Liidus esineb Euroopa-osas ja Lääne-Siberis.
Levinud Skandinaavias, atlantilises ja Kesk-Euroopas ning Vahemer,emaad,es.

Eesti materjalis on konstate,eritud järgmised vormid:
Ī. erectum Beck.'_ vars püstine, ülaosas veidi harunev;

''7t

Ī. įnterme.dįum
harun'enud;

Beck.

VafS püstine, a1ates alus,est rikkalikult

Ī' caespitosum Beck'
kuni tõusev, rikkaļikult
- VarS la,mav
nii et taim moodustab tihedavõiiu
muru (mättad).

harunev,

2. aļamtriibus Gnaphalinae Reichenb. Fi. Germ,. exc. 2t9. l831;
O. Hoffm. in Engl. et Pranil, Pflanz,enfam. 4 (5) : lB2. lBBg-1894.

Korvõisikud mõlema- või ühesuguliste õiüega. Kõik õi'ed putkjad, emas_
õįed enamasii niitjasputkjad. Tolmukotiide alus'eĮ tavaliselt nooljad või
sabajad lisemed. Õisikupõhi paljas, sageli kärgjas, harvemini kilrejate
harjastega. Ühe- või kahekojali;sred rohttaimed või poolpõõsad.
l0.

pęrekond. kassikäpp
.Fruct.

_

Antennarjat Ga'ertn.

et sem. 2 :410. 1791.

Mitmeaastased kahekojalised viįtkarvased rohttaimed (mõnikord
aius,el puitunud poo1puhmad). Lehed lõhestumata, va,hrelduvad, süstjad
kuni mõlajad, aļumised koondunud juurmiseks kodarikuks. Korvõisikud
moodustavad kännasja või preaja lįitõisiku. Üldkatise lehekesed katusekivid,e taolis,elt, mitme tiheda neana, paljad, valged, 'roosad, pruunikad
kuni punakaspruunid või oliivro,hekad' Üldkat'ise k,eskmi.s'te1 ja sisemisteļ
lehekestel on kil,ejas, va1ge või värvunud naastu1aadn,e 1i.s'e. Mõned,el
taimedel ,esinevad vaid emas,õied, t,eisteį i,sas- (või mõlemasugulised)
õied. Vili
- veidi lapik elliptiline või äraspidimunajas seemnis.
Ķassikäpa perekond on l,evinud p,eamiselt arktilistel aladeļ ja kõrg_
mäestikes kogu põhjapoolkera1. Liikide a\rv on umb,es l00 (mõnede autorite järgi ai,nult 50' oĮen'eva1t liigi mahu käsitu,sest, s,est pereko,nn.aS,e.Sļi_
neb apomiktįlist paljunemist); NSV Lįidus 1eidub 9 1įiki, neist Eestis
l liik. Perekonna tüüpliik on Antennarļa dįoį'ca (L.) Gaertn., mis kuulub
tüüpsektsio onĪ Ant e nnar įa.

l. Harilik

kassikäpp
- Antennarįa dįoįca, (L.) Gaertn. Fruct. et
:410. 1791; DC.'Prodr. 6:269. 1837; Led. Fl. Ross. 2 (2) :612.
l845; Wied. et \Meb. Beschr. phan. Gew. Esth-, I-iv- u. Curl. 4g5.
1852; Boriss. in Fl. URSS 25:329. 1959; Pēt; in Latv. fi. 4:354. 1959;
'Dobr'
in @.rr' yPCP l1:86. 1962; 'Wagen. lin H;egi, Illustr. Fļ. Mįitel,eur.
ed.2.6 (3):124. 1965; Sokol. in <D.n. Jl,eHaurp. o6tr. 4:221. 1965.
GnaphaĮitLm dįoįcum L. Sp. Pl. B50. l753; I-red. Fl. Alt. 4 : 55. lB33;
Rupr. Fl. Ingr. l:573. 1860; W,illd. Sp. Pl. S (3) :lBB0. lBB2; Schmalh.
@n. Cp. u Įoxg. Pocc. 2 :46. lB97.
- Exs. : Lippm. et K. Eichw. Eesti
'taimed 2, n" 9l. 1935.
KoĮra.ļlfl JIaIIKa. (24' joon').

's,em. 2

-

I

antenna (lad. k.) _ algselt: purjeraa; hiljem: ka putukate tundel
įiste õite tõlvjas]pappus sarnaneb putukate tundlaga).
2 dįoįca (lad' k.) .- kahe.kojaline.
172
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24. ioon. Harilik kassikäpp (Antennaria dioīca). orig.

Į.

(t) 3-25 (35)

Cm kõrge. Risoom puitunud, peenike,'
Vars harune-'
mata,' sirge, va1geįe vi1tkarvadega, lehištunud.: Juurmised (i<od;ariku_)
ļehed mõlajad või äraspidimr-rnajad, rootsulįsed, 0,4-1,3 cm'laia'd,'tömbįl
(vahel terava) tipt-tga, aļusel pidevalt ahenevad, aiumiselt pinnalt valgeviltjad, pealmiselt rohelised ja paljad (noored lehed tihti mõlemalt pin-

Rohttaim,

ļehekodariļ<ke kanrdvat,e 1amar,ate juurduvate võsunditega.

l$

nalt karvased). Varrel,ehti 7-15, enamasti varr,el'e ligistunud, rootstitud, mõl,emalt pinnalt valgeviltjad; ülemised peaaegu lineaalsed või pikliksüstjad, 10-40 mm pikad ja |-2 mm laiad, t,eravatipulis,ed. Korvõisikud 4-10- (l2-) kaupa varre tipul tihedas kändas, va1geviltjate
raagudega, 5-B mm laiad ja B-l3 mm pikad; emasõitega korvõisikud
piklikumad, mõl,emasugulirste õitega (mille emakas on aga viljatu) õisikud kerajad. Üldkatise alus,el villkarvad, seĮl,e l,eherkesed katusekivide
taoliselt, välimised ümarad või elliptilised, palja või kileja tipuga. Sisemis'ed üļdkatise lehekes,ed lineaalsüstjad (mõĮemasugulirsüe õitega õisikuil enamasii valge Või lheļ,eroosa, roosakasvalge, harva puxĪase naastutaoļise osaga), äraspidimunajad, terveservalised, tömbi, madalalt hambulise või hammasteta tipuga, lühemad kui õied. Emas-korvõisikute üļdkatis tumepunanle, rroosa Võ'i valge, seļle lehelces'ed süstjad kuni li'neaal_
süstjad, įe'r,ava või teritunud tipuga, veidi täkiļirSe S€IVā$ā, sageli pikemad kui õied. Õisikupõhi kumer, kärgjas. Kõik õired putkjad, emas-korvõisikutel niitjad, isast,el (mõl,emasugulistel) viie ,hambag'a, viljaiud
(sigimiku puuduliku arenemise tõttu). Sigimik emas-korvõisikuil enamasti kooniline, roheline. Õiekroon mõl,emasugulirstel õiüel valge või vaIk_
jaskollane, harvemini punane, 3-5 mm pi,kk, 2-5 tipmega, ,emasõitel
valge, roosa- kuni purpurpunane, 7-10 mm pikk. Tolmilkad pikemad
kui pappus. Pappus valge, nõrgalt punakasvalge kuni prtnakas, Į<oosneb tavalistest siidkarvadest, mis krooni vaevalt ületavad ja tipuosas on
nuiakujuliselt jämenenud. Emakasuue kahehõlmaline, ulatub 1-4 mm
ül,e krooni. Seemnis 7-l0 mm pikk, eĮl'iptiline, sil'e, harva lkar,e.
Õitseb maist augustini.
Esineb Eesti NSV_s kõikjal 1iiva_, savi- ja rälrapinnasega kuivad'el
küngastel, puisniitud,el ja niitudei, 1oodudel, liivikutel, Īūēts'a' ja tee_
.".uįd.ļ, nāļvade1, söötideļ, 1<ruusaaukudes, raiesmikel, männimetsades,
kadastikes jm. Apofüüt.
Üldlevik. Harilik kas,s.ikäpp on 1evinud Põhja-, atlantilis,es ja Kesk_
Euroopas, Apenniini, Pįirenee ja Balkani poolsaarel, Vahemeremaades,
Mongõolia RV-s. Peaaegu tsirkumpolaarne põhjapoolkera liik, mis esineb
ka Kįukaasias, Ķaug-Idas ja Kesk-Aasias. Põhja-Ameerikas leidub Sugu_
įasliike'
Majanduslik tähtsus. Taime maapealseid osi kasutati varem mao_
katarri ja kõhulahtisuse raviks, köhavastasre tee koorsįises ja paisete
vastu. Praegusel ajal rneditsiinis erilise tähtsuseta"
Eestris kasvavad taimed kuuluvad kaht'e vormi
Ī. boreaĮįs (Camus) Beck. - lehed mõlemalt pinnalt ühesugused
hallviltjad;
lehtede peaĮmine pind läheb varakulį
Ī. gattica (Camus) Beck'
paljaks, selļe tõttu o,n kumbki pind eri värvusega.
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ll.

perekond jänesekäpp

-

l R'

Leontopodįurtl

Brown ex Cass.

įn B,ull. Soc. Philom. Paris l44. 1819.
- GnaphaĮium L. Sp. Pl. 855.
pl. _ FĮĮago L. Sp. Pl. ed' 2. Į3l2' 1763' p. p.

1753,

p. p. et auct.

Mitmeaastased rohttaimed juurmise lehekodarikuga, harvemini poolpõõsad, mõnikord varr'etud, enamasti sirgete lehistunud, õisikuid kand_
vate vartega' Lehed įerves,ervaļised, vahelduvad, lineaalsed, piklikmõla_
jad kuni ärarspidimunajad või südaja alusega, mõlemalt pinnalt (või
ainult alumis,elt) tugevasii hall-, koļ1akasvalge- või va1geviltjad. Korv_
õisikud väikesed, tipmised ļ<oondunud tihedateks keradeks või poolsari_
kateks, harvemini üksiku1t; neid ümbritsevad kiirjalt või tähtjalt 1aiuvad kandel,ehed, mill,e pealmine pind on tugevamini viltjas ja heledam.
Ūldkatis peekerjas, mitmerealine' peaa,egu üh,epikkuste l,ohekerstega, mille
keskosa on rohtjas ning peaa,egu jäik, serv õhu'ļ<eselt kilejas, välimine
pind villkarvarįe' sis'emine paljas ning läikiv. Korvõis.ikud paljuõi'el.ised,
lameda ja pa1ja kärgja põhjaga, mõlemasuguliste õitega; õilsi neljasugus,eid: l) viljatud mõl'emasugulised õied' 2) niitja või kitsasputkja kolme_
või neljatipmelise krooniga viljuvad emasõied, 3) mõlemasugulised,
putkjaslehtrerja krooniga viljuvad õied ja 4) sugutud rneeõied, miļlrel on
putkjasl,ehüerjas nelja- rlõi viietipmeline kroon, abortiivsed tolmukad ja
sigimik, harunemata emakakael ja ,emakarsuudmed ning tugevalt a,renenud rneenäär,e. I(eskmised õied igas õisikus tolmukaüega, vähesearvu_
lised äärmis,ed aga emasõįed. Meeõįed ja mõlemasugulised õied ,esinevad väga harva. To1mukad lailineaaį,s'ete sabajate tolmukottidega, t'erittt_
nud konnektiiviga, lühikeste niitid'ega. Emakakael alusel järsult ahenev;
sigimik, samuti seemnis paljas või vilt_ ja lihtkarva,ne. Seemnis piklikäraspidimunajas, veidi lapik, laguneva pappusreģa] pappuse harjased ühe
reana, alusel vabad, peened, peęnetä'kilised, või pappus peaaegu karva_
deta.

Perekonda kuulub 30-40 piiratud ar,eaaliga liiki Euraasia (peamisrelt Kagu-Aasia) kõrgmäestikres ja mägisteppides. Nõukogude Liidus
kasvab B liiki, neist on Eestis l liik kultuuris. I(esk-Euroopa mägedes
on alpi jänesekäpp juba möödunud sajandi BO-ndaist aastaist looduskaits'e alļ.
P,erekonna tüüpliik 'on Leontopodium aĮpinurn Cass'

A 1. Alpi jänesekäpp - Leontopodium aĮpinum2 Cass. in Dict. Sci.
Nat. 25:474. lB22; DC. Prodr. 6:275. 1837, p. p.; Led. Fl. Ross. 2 (2):
613. 1845; Grub. in Fl. URSS 25:360. 1959; Dobr. in O.ir. yPCp
1l:90. 1962; Wagen. in Hegi, Illustr, Fl. Mitteleur. ed. 2.6 (3) :133.
1965; Üksip in Eesti taim. määr. 620. 1966. GnaphaĮium Įeontopodįunl L' Sp. Pl. B55. 1753; Led. Fl. Alt. 4 : 56. 1833.
FiĮago leontopo-

I

Leontopodiurtl (kreekakeelseiest sõnadest įeon

tairne nimi Dioskoridesel jt. antiikautoritel.
2 alpĮnutn. (lad. k.) _ alpi, Al,pidest pärinev.

-

|õvi, podĮ'on

-

jalake)

ĮJ

25. joon.

Alpi jänesekäpp (Leontopodium
num). Orig.

aĮpi-

dįum L' Sp. Pl. 'ed' 2' |3l2. |763. - Antennaria Įeontopodįum Gaert'n',
Fruct. et sem' 2:4|0. t7gl. - 3ÄeJllņeüc antluircķuįt (25. joon.)
E. Tatm 5-20 (45) cm kõrge, rohtjas' Risoom lühike' jäme' tõus'ev, tihedaįt kaetud ir,r"-prnrpruunide Įehetuppede jäänust'ega, lihtne
või velidi harunev, arvukaįe niīt1at,e juurt,ega' kust väljuvad üksikult
varred, harvemini õisikuvarbad,e kimbud ja vähesearvulised lehekodarikud. Va,rs ļihine, püls,tine, hallva1ge, viļtjas, tihedaļt 1ehistunud (5-B
1ehega), ainult ülaįsas,harunev. Lehed lineaa1süstjad-või pikĮikmõlajad'
kõik įerves'g1yąļį5,ed, a1umiselt pinnalt tihedalt ha11valged, vil'tjad' peal_
mis,elt pinnalt hõredamaļt viltkarvas'ed ja hallimad, tömbitipulised
(harva Ļarreįehed teritunud tipuga), root,sutud; va,rrel,ehed l'5-2 cm
pikad ja 2,5-.B mm la,iad, juuimised ja kodarikulehed kuni 5 cm pikad
j, o Ä* iaiad; alumirs,ed varrel,ehed ja kodarikuļeh'ed ahenevad 1aiaks
Įupeks. Õisiku kandelehti palju, kritsasmunajad või kitsalt koļmnurksed_
munajad, terava või tömpja tipuga, ļaire,mad kui üļ,emised varreLehed,
pealmiselt pinnal.t p,eenelt fa tihedalt va1geviltjad, tähijalt laiuvad, (l,5)
2-.6 (s) cm läbimõõdus. Üļdkatis lai-peekerjas, seļle lehekesed mõnerea1iseīt, vähe silrnapairstvad, 0,5 cm pikad, munajad kuni süstjad'
terava_ või tömbitipū1ised, hõredalt vi1tja kollaį<a keskosaga, k'il'eja,
pa1ja mustp.ruuni äāris,ega. Korvõisikud 0,4-0,8 cm läbimõõdus,.5-t2Ļrupu (haiva üksikul,t) tihedas, kandeļ,ehtedest ümbritsetud sarikas,
lühįe,se õisikuvarvaga, mõl,emasuguliste õitega. Õisi arvukaļt, kollakad,
2,5-3 mm pikad, eāasõied niitjad (veidi putkjad), nelja väga väikese
tipm'ega, arĻukate ridadrena õisiku äär.e1; isasõied (mõle,masugulised)
vįiai lenterjad, viie tipmega, as,ets,evad õisiku keskosas. Pappus 0,40,5 cm pikk, koosneb karedatre,st valgetest harjastest, kergesti lagunev'
Seemnis_kafvane (väga harva paljas), 1,3-l,5 mņ pikk, piklik'
oiįseb juunist augustini.
Eestis kohati, eriti kiviktaimlais ja koll,e'ktsioonides kasvatatav aiailutaim.

Üldlevik. Nõukogude T.iidu Euroopa-osas Ülem_Dnesiri valdkonnas
(Ida-Kalrpaatides). Kęsk-Euroopa, Balkani poolsaare ja Vahem'er'emaade
1ääneosa kõrgmäestikes kaljud,el, pael ja klibul alpiinse's ja subalpiinses
vööndis.

Majanduslik tähtsus. Ee,stis vähenõudlik (lubjalembene) kiviktaim'
lates kasvaiatav dekoratiivtaim.

12' perekond kassiurb

-

Gnaphalįurnl L'

SP. Pl. 850. 1753' P.

Ühe_, kahe_

P.

või mitmeaastased rohttaimed (mõnikord alusel

puitu_

vad), vilikarvadest tingituna sageli
poo'
mu1u, terves,erva1ised, įik1ikud, süstjad või 1ineaa1sed, rootsutud,
I

gnaphaĮon (kr.

ha11id. L,ehed vahe1duvad, 1õhestu-

k.) _ viļļ, vltļātutt (taime katvate viļtkarvade

tõttu)
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leldi va,rreümbrirsed või tupeks pilkonenud alusega. Korvõisikud väikesed,
paljuõi,elised, emas_ ja mõl,emasuguliste õitega (keske1 mõlemasuguli_
sed, serval emasõi,ed) , 3-7 mm ļäbimõõdus, munajad või ruljad, mõnikord koondunud peajaiks või kännasjaiks liitõisikuiks (nuttideks). Vahel
üinbriįsevad õisikuid kandelehed. Üļdkaiise lehekesed 1amedad, rohtjad
või ,kiĮejad, mitmeti värvunud serva ja tipuga' asetsevad katusekivide
taoįiselt, mitme reana. Väļlimis'ed üldkatįse 1ehekesed karvas,ed, sisemised kil.ejad, paljad' Õisikupõhi paljas, 1ame või kum,e'r. Õisi arvukalt,
kõik putkjad, va1kjad, ääris- (emas_) õi,ed niitjad. Emakaka,eia harud
tipu poole lai,enevad, ļam'edad, tömbid- Pappus üherealin,e, koosneb õrnadest, kergesti murduvatest karvad'est. Seemnis eĪļa,ĪĪļaSti piklik, elliptiline või ruljas, kaetud näsade või karedavõitu karvadega" harva paljas.
Perekonda kuulub l50-300 liiki (oĮenevalt liigi mahu käsiiusest),
mis on lrevinud kõigis maailmajagudes, eriti Kesk- ja Lõuna-Ameerikas
(rohkem kui pool liikide arvust). Pe,rekonna tüüpliik on GnaphaĮiuni
uĮiginosurrl L. Nõukogude Liidus esineb l2 1iiki, neist Eestis 2 liiki.
P,er.ekonna Gnaphalium piirrid ja maht on seni monograafiliselt läbi
töötamata ja s,elle tõttu oļnud rsageli diskuįe,eritavad.
Eksootilisi liike kultiveeritakse mõnikord iluiaimedena.

1'

Vars lihtne, alusel lühikesįe võsunditega.
Korvõisikud suhteliselt pikas pöörirsjas liitõisikus, mis sagel,i moo_
dustab ligi pooĮe taime pikkusest. L,ehed süstjad kuni lineaalsüstjad,
ühe tugeva k,esk,rooga

Mitmeaasta,n'e kõrge taim.

2.

Mets_kassiurb

-

Gnaphalįun'l sgĮaaticum L.

-

Gnaphaļį.um uĮĮgīnosum L'

Vars alusest alates dihhotooms,elt ha,rune_
nud. I(orvõis'itkud koondunud harude tipus kobarjaiks liitõisikuiks.
Ü'heaaistane madal taim.
Leh,ed pirklikmõlajad

1. Soo_kassiurb

l. sektsioon GnaphaĮium'
- EugnaphaĮium DC. Prodr. 6:222'
l837, p. min. p.
Üļdkatis,e lehekes,ed rohtjad, hallikad, hallikas_helepruunid, rohekad või õlgkollaSed, pu,nakaspruunid. Korvõisikuid palju,
kännastrena. Emasõisi palju, õisiku Servaosals mitme feana; õisiku kesk_
osas mõlemasugul,is'ed putkõi,ed. Pappuse harjased alus,eni vabad. S,eemnised paljad, näsalised või lühikeste kaheharuliste karvadega. Üheaastased taimcd.

l.

GnaphaĮium uĮiginosum, L. Sp. Pl. 856. ļ753,
Livl. ed. 2.595. l79l; Led. Fl. Alt. 4:57.
(2):609. 1845, p. p.; Wied. et Web. Beschr.
1833 et Fl. Ross.
phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curl' 490. lB52; Schmalh. (Dn. Cp. u ĪoxH.
Soo_kassiurb

2

p. p.; Fisch. Versuch Nat.-gesch.

Pocc.2:46. l897; Kirp. in Fļ. URSS 25:39l. l959; Pēt. in Latv. fl.
4:356. 1959; Dobr. in o.n. yPCP 11 :94. 1962; Wagen. in Hegi, Ilļustr.
I
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uĮiginosu'm (lad. k.)

_

soo_; r,oos, ilodus j,t. niisketes kohtades kasvav.

Fl. Mitteįeur. ed.2. 6 (3):148. 1965; Sokol. in @.lr' JlenNurp. o6l.4:222.
G. tomentosum HoĪĪm. D,eutschl. F|' 292. |7911' - FiĮagirtella
1965'
uĮigĮ.nosu (L.) opiz, Abh. Böhm. G,e]s. Wisls. S,ef. 5, 8: 52. l854; Holub
1
in īt' Eur. 4 :l27. 1976. - HeĮįchrasum aquüticun'l Rupr. Fl. Ingr.
Cyueuuųa
Exs.: K. Eic,hw' Eesti taimed 3, no 24. l93B. 575' ls60.

:

TolĪflHag. (26. joon.)

Taim (3,5) 4-20 (23) cm kõrge, rohtjas, var's juba alusel harunenud, harrvemini lihtn'e, pi.iine, 0,5-l mm läbrimõõdus, kaetud hallide'
hallikasrohe1isįe või vaļkjah, haritikult laiuvate lihi' või viltkarvadega;
väga harva on karvu hõredalt. Leh,ed 2-5 cm pikad ja 2-5 mm laiad,
linĮaahüstjad või süsijasmõlajad (kõige laįem koht tipu ees), aeglaselt
rootsuks ahęn.vad, saģeli veidi si,rpjalt kõverdunud' t'erve s,erVa$ä, ühe
rooga, tomDlvolĪu või (ül,emis,ed) į.rrva tipuga. Liitõisikud koosnevad
ņ-īo korvõisikust, mille läbimõõt on 0,6-1,l cm ja pikkus 2-4 mm,
alusel tihedalt viltjad, ümb,ritsetud õirsiku kandelehįed,est. Üldkatis kahevõi ko1m,errealine, koosneb heļ,e-haiļikaspruunidest, pu'nakasp,ruunid'est
või (harva) kuni õlgkollasiest 1,ehekestes,t. Väļimisred üļdkatise lehekersed

o.

26. joon. Soo-kassiurb (GnaphaĮĮum ulĮginosun)'

orig'
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piklikmunajad ja tunduvalt lühemad kui laiļineaals'ed või süstjad sis,emised. Lehelkesįe alļorsa ,on rohekas ļ<urri ļiivakarva, ü1aosa tume-,kas,tanpruun' tume_punapruun või koļ1a,kasrohelin,e. Mõļ'e,masuguĻisi õisi B-10,
valkjad või koilakad, ülaosas pruunid; ema,sõisi üle 50, ,niitjad, 1äbipaistvad või koįļakad, kõige ülemis,es otsas pruunid. Sreemnis 0,5-0,7 mm
pikk, paĮjas või näsa1ine. Pappus koosneb ühest r,east Į<,ergersti lagune_

vaisi harjastest.

Õits,eb mairst augustini.
arrreaali u1atuses polümorfne

Kogu

1iik, Eestis nähtavasti

vähem

varįoeruv. Varįe,erub haabituse ining varte, 1ehįed,e ja s,eemniste rkarva_
suse pooĮest.
Võrdl,emisi harilik kogu Eesii NSV-s niiskel savi_ ja tur,bapinnasel,
eriti ku1tuurist tugevasti mõjusiatud paikades (põidudel ja a,edad,es
umbrohuna, t,ee_ ja kraavis,elrvadol,,12i,ę5,1ņike1, karjamaadel jm.).
Üldlevik. Nõukogude Liidus Baļtikumis, Ķaul<aasias ja Ķamtšatkal.
Peaaegu kogu Euroopas (kuni põhjalaiuseni 64"30'), Gröön,imaal; PõhjaAmeeri.kas SįS,SleViiduna.
Majanduslik tähtsus. Rahvameditsi,inis kasutati soo-kassiurba tuberkuļoosi ja maovähi ,ravi,ks. Viimasel ajal on ta väärtusliku ravimtaim,ena
kasutamist l,eidnud ka meditsiįnis. Soo-karssiurvast va1mistatud preparaati antiuļtrs,ariini tarvitatakse ltüp,ertooniatõve n,eurog.eenSe vormi algstaadiumide ja haavandit'e raviļ<s. on andmeid ka mõnede teiste preparaatide soodsa toime kohta gangr'eeni, van.ade pais,et,e, põletushaavad,e
ning mao ja kaksteristrsõrmiksool,e haavandite ravįs.
Soo-l<assiurb sisaldab jä1gedena aļkaįoide, vähesel määral,eet'erlikkņ
õli, rasvaineid, vaiku, fütostreriine, A- ja B-vitamiini. Rohke A-vitamiinisisaldus,ega (53-55 mg0Ä ) tõenäoļiselt sreļ,etuvadki ta raviomadused.
Massilisema esin.emise korral on soo-kassiurb kahjulik põllu_ ja
aiaumbrohi. Viimasel aja1 kasvatatakse įeda Nõukogud,e Liidus ravim_
taimena.
sum.

Eestis 'kasvavad taimed kuuįuvad tüüp-alamliiki

-

subsp. uligino-

2. sektsioon Sgnchaeta (Kirp.1 'Wagen. in H,egi, Iļ1ustr. trl. Mitteļeur. ed. 2. 6 (3) :l37. 1965.
- G'en. Sgnchaeta Ķir'p' in Fl. Sy.st. Pl.
Vasc. l (9) :33. 1950.
Subgen. Sgnchaeta Kirp. in Fļ. URSS 25:397:
Mi,t,m,eaasta,s,ed, enamasti kõrged taimed. Korvõisi,kud
kompakts,eks või hõredaks pöörisjaks ļiitõisikuks. Pappus

1959.

nud

koonduļ<oosneb

alus,el rõngaks kokkul<asvanud ļ<arvadest või ha,rjastest. Seemnis,ed pik_
kade kah'eharrulis,te,karvad,ega.

2.

Mets-kassiurb
GnaphaĮium sųĮuaticutn, L. Sp. Pl. 856. 1753;
Fisch. Versuch Nat.-gesch. Liv1. ed. 2. 596. 1791; Led. Fl. Ross. 2 (2):
610. 1945; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curļ.

I
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sgluaticum (lad. k.)

-

mets-, metsa-, metsas kasvav

490. 1852; Kirp. in Fl. URSS 25:397. 1959; Pēt. in Latv. fl. 4:355. 1959;
Dobr. in <Dn. VPCP ll:98. l962; Wagen. in Hegi, I1ļustr. Fl. Mitteleur. ed. 2. 6 (3) : laO. 1965; Sokol. in O.n. JleuuHrp. o6n. 4:223. 196b.
G. sįļuatįcum ļ3' macrostachgs Led. Fl. Alt. 4 : 56. lB33.
Gamochaeįa sįļaatįca (L') Wedd. Chļor. And. 1:15l. lB55.
omaĮotheca sgĮuatica (L.) Schultz Bip. et F". W. Schultz in F. tV.
Schultz, Arch. Fl. J,our. Bot. 311. lBGl; Holub in Fl. Eur. 4:
|26. 1976' Sgnchaeta siĮaatįca (L.) Kirp. in F'l. Sysi. Pl.
Vasc. I (9):33. 1950.
- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed B, no 23. 1938.
CyrrteuulĮa JI'ecFIafl. (27. joon')
- 9ļ.
Taim (l0) l3-50 cm kõrge, rrohtjas, vars ,enamasti püstine,
mitteharunev (vahel võib alus,el olļa 2 või 3 vegetatiivset võsu), val,kjas või hallviltjas, ri,kļ<alikult l,ehistunud. Lehed 5-9 cm pikad ja 0,20,9 cm 1aiad, Īrend'e pea1nrine pind tumeroheline, peaaegu paljas, alumine valgeviltjas (harvemini mõlemad pinnad tihedalt karvased). Juur_
mised 1ehed süstjad, ühe fooga' terava iipuga, tava1irsrelt pikaks rootsuks ahen'evad; keskmised ja ülemised lehed peaaegu lineaa1sed, ahe_
n'evad pidevalt tipu suunas, pool,e1di varreümbris,ed. Korvõisikud 2,56 mm ļäbįmõõdus, üksiku1i iühįrootsulirstena või väįkeste kobaraįena
ülemiste varrelehtede kaen1as, tipus koondunud vahel kompaktseks,
sagedamini hõredaļ<is ļiitõisikuks, miS moodustab 1igi poo1,e (või rohl<em) varre pikkusest. Üldkatise ļehekosi 15-30, sagedamin,ļ 4 reana,
üksteiseļe 1igi,stunud, munajad, laia kilreja äärisega, punakasplruunid
või õ1g- ku'ni pruunikaskol.las,ed, harva rohekad. Vä1imised ü1dkatise
įehekesed 'karvats,ed, palja tipuga, munajad, sisremistes'l 2-3 korda lühemad; sisemis'ed piklikud (kõige si,sremis,ed peaaegu lusikjad)' ah,eneva
alusega, kil,ejad, paljad. Üļdkaiise įehekeste ü1aosa tum;e_kastanpruun'
tumepruun kuni ,kahvatu-, sidrun- või õlgko11an,e, a1losa . ko1lakas'roheline kuni rohekars. Korvõisikus ligi 70 kahvatupruuni õii, neist mõĮema_
sugulisi 3 kuni mitu; äärel on niitjad emasõied. Seemnis 0,B-l ,2 mm
pikk, pikĮik, pisut 1apik, ļühiļ<arvane (iaiuvate va1kjate karvadega).
Pappus 25-35 peenest valgest, alusel rõngaks liitunud ļ<arvast.
Õitseb juunist tseptembrini.
Võrdl'emisi hariļik 1iik kogu Eesti NSV-s m,eīsa-, tee- ja põ1lus,e,r.
vad'el, kuivad,es männikutes, rai,esmikel ja teistes ku1tuurist mõõduka1t
kuni tugevasti mõjustatud pai,kad,es.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus Baļtikumis, Euroopa-osa metsavööndis,
Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias, Sl<andinaavias, Kesk_ ja at1anti1ises
Euroopas, Vahemeremaades, Põhja_Ameerikas. Suhte1iselt Suure ü1dareaali piires küllaltki t,arieeruv lįįk, kuid üleminekuvormidega.

Eesti materjalis on peale põhivormi konstateeritud järgmised

sisesed taksonid:
Ī. stramentįciunt (Beck)

Įehel<esed ,hel,e-õlgko11ased

l<ollas'ed);

1iigi_

Fiori (f. cįtrįnum Gaud.)
üldkatise
- kõik
,kahvatu-mesi_
kuni eļevandi1uu värvi (vah,eJ

kohati esinev del<oratiivsem vorm;

6 Ecsti NSV lloora Vļ
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27. joon' Mets-kassiurb (GnaphalĮurn sgtrla'
ticwn). Orig.

Ī. uirgatunl Kittel
- vars lamav-tõusev, juba allpool
nev ja laiuv, Įehed süstjad; harva.
13. perekond käokuld

-

l<esl<kohta haru-"

HeĮĮchrųsumI Mill.

Gard. Dict. Abridg. ed. 4. 1754, sub EĮichrgsutrĮ; coĪf. Pers. Synops. plant. 2:4|4. t807,'

Mitme- (harva üh,e_) aastased rohttaimed, poolpõõsad (või põõsacl)
puitunud risoomiga, mitme 1ihtsa püstise või tõusva vafrega. Lehed
vahelduvad, lõ,herstumata, sageli viltkarvased. Korvõisikud väikesed kuni
võrdlemisi suured, kerajad, üksikult või sarikjais 1iitõisikuis, iava1iselt
paljude mõlenrasuguliste õitega. Ü1dkatise lehekesed katusekivide taoli_
selt, kiirja1t või koheva1t, mitme reana, kilejad, paljad, nõgusad, enamasti kollarsed kuni oranžid, harvemįni roosad, pruunoranžid, punas,ed'
või va1ged, mõnikord viljumisaja1 1aiuvad. Kõik õied putkjad, ääris(emas-) õied niitjad, kettaõied mõlemasugu1ised; viimaseid on rohke_
arvuliselt. Õisi'kupõhi veidi į<umer või 1ame, kärgjas. Pappus üherea1in,e,
kõosneb p,oent,est karedatest harjaskarvadest. Seemnis ru1jas või pisut
1apik, tömbitipuline.

'Perekonda kuulub ül,e 500 liigi, mis on levinud Euroopas, Vah,em,ere_
maades, Austraalias, Uus-Meremaal ja Lõuna-Aafrikas. Nõukogude Lii_
dus esineb 16 liiki, neist Eestįs 2 (l kultuuriaimena)
P,erekonna tüüpliik on Heļįchrgsurrt orientaĮe (L) Ga'ertn.

l.

Taim paljas või hõredalt karvan,e, mitte kunagi viltjas. Korvõisikud'
läbimõõdus, varrel üksikult või vähesearvuliselt. Üldkatise
lehekesed kollased, pruunikad, oranžid', roosad, valged või pruuni_

' 2-5 cm

kaspu,nased

2.

Kattelehine käokuld

-

Heįįchrgsum bracteatunl (Vent.) willd.

Taim hall- kuni valgeviltjas. Korvõisikud 0,5-0,7 cm läbimõõdus'
iavaliseļt,koondunud tihedaks tipmiseks liitõisikuks. Üldkatise lehekesed sidrun- või oranžkollas'ed, harva tumeoranžid
l. Harilik käokuld HeĮichrgsum areno,rium (L') Mo,ench

-

l. sektsioon HeĮichrgsunz.
Subgen. Heįįchrųsum Ī.:ess. Synops.
gen. Compos' 274. 1B32, p. p. - Mitmeaastased rohttaimed või poolpõõ_
sad. Vegetatiivsed võsud aļusel tihti muguljalt jämänenud. Korvõisikuc
tavaiiselt paljuõi,elised. Üļdkatise lehekesed asetsevad katusekivide taoli_
seit, sagedamini sidrun- või väävelkollased, harvemini kuldkollased, ,root Nime etümoloogia pole selge. Ühe versiooni järgi tuļeneb kreekakeelsetest sõna,teise
desl heįįx
- keerdus, spiraalne, chrgsos - kuld; järgi)' järgi sõnast heĮįos (kr. k.) päike (paljude liįkide õisiku kulla,karva üldkartise
Ģ'
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Sakad, ofanžid, valkjad või piimvalged.
Pappus koosneb täkilistest karvadest, mis
on peaaegu aluseni vabad. Seemnis piklik,
ruljas, pruunikas, näsaline.

l. rida Arenaria KĪrp. in Fļ. URSS
25 409' 1959. - Ūldkatise lehekesi pal_
ju, asetsevad kohevalt katusekivide taoli-

selt, väävel-, sidrun-, ļ<ahvatu- või õlgkollased, roosad või oranžid. Ķännasjas liitõisik ļ<oosneb 10_30 korvõisikust. Viltkarvased taimed. Kasvavad peamiselt
tasandikel ja eelmäestikes'

* t. Harilik käokuld

Heįįchrų-

SurrĮ arenariuml (L.) Moench, Meth. 575.
1794, sub EĮichrgsum arenarium; DC' in
Lam. et DC. Fl. Frang. 4:132. 1805; Led.
Fl. Ross. 2 (2):607. lB45; Wied. et V/eb.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curi.
491. i 852; Pēt. in Latv. f l. 4 : 357
lg59; Kirp. in Fl. URSS 25:410. 1959;
.

Dobr. in .@.ņ. yPCP ll : l04.

1962;

Wagen. in Hegi, Illustr. Fl: Mitieleur. ed.
2' 6 (3) : 156. 1965. - H. arenarįum !3
aurantįacum Pers. Synops. plant. 2:4IB'
lB07; DC. Prodr. 6: l84. 1837.
- Gnaphaliutn arenarįum L. Sp. Pl. B54. |753;
Fisch. Versuch Nat.-gesch. Livl. ed. 2.
595. l79|; Schmalh. Õ.ņ. Cp. l,' ĮoxH.
Pocc. 2 : 47. l B97.
IJ,rranu nec.{arĪ'ltü.
(28. joon.)
9ļ. Taim 10-40 (50) cm l<õrge, tihedalt valgeviltjas. Vars püstine või tõusev'
rohtjas, õisikuni lihtne või ülaosas harunenud, lehistunud. oisikuvarbu mõni või
palju. Alumised varrelehed 4-B cm pikacl
ja 0,4-0,8 cm laiad, piklikud, süstjad või
äraspidimunajad, a1usel rootsuks ahenevad, keskmised ja ülemised lehed (0,30,5 cm 1aiad) rootsutud, iineaa1süstjad
või lineaalsed, ülespoole pidevalt vähene-

28. joon. Harilik käokuļd (Helichrgsum arenarium). Orig.
tįJ4

I
kasvaį.

arenarium (lad. k.)

- ļiiv_,

liiva:,' liival
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29. joon. Hariliku käokulla (Helichrgsum arenarium.) leiukohad Eestis. (K. Kase

vad, tömpja tipuga' kõik terveservalised. Mitteõitsevate võsude ļehed
piklikmõ1ajad, piklik-äraSpidimunajad või piklik_e1liptiiised. Korvõisikud
į"rr"g, kerajad, 0,3-0,5 cm 1äbimõõdus, koondunud 5-40_ (70-)
kaupa tihedaiks või hõredavõitu kännasjaiks 1iitõisikuiks. Liitõisikud
nooieļt peajad, harva ümbritsetud mõnede tipmiste kandelehtedega. Üld_
katise lehekesi 1igi 50, munajad või pikĮikud, asetsevad kohevalt, katuse_
kivide taoliselt, 3-6 (7) reana' viljunud õisikuis sageli tagasi käändunud, eredalt sidrun-, kahvatu- või väävelkoļlased, haryemini oranžid (f.
aurantįacum). Välimised üldkatise lehekesed äraspidimunajad või elliptiļised, 2-3 korda sisemistest lühemad' pealmiselt pinnalt tihedalt
takerkarvased; sisemised lai- või piklikmõlajad kuni peaaegu lineaalsed,
tömbitipulised, kilejad (ülaosas kõvakilejad, selle tõttu on õisik õlgjas)'
paijad' ļäiļ<ivad, a1losas (vä1imistesi üldļ<atise lehekestest varjatud)
valgeviltjad. Õied kuldkollased, harvemini oranŽid, peaaegu alati mõlemasugulised, harva on õisiku äärel niitjad emasõied. Pappus koosneb
ligi 30 väga peenikesest pehmest, kolļakast kuni peaaegu valgest kar_
vast. Seemnis hele- kuni valkjaskoļlane, t-2 (4) mm pikk, peente näärmetega.

Õitseb juunist augusiini.

Ķagu- ja Lõuna-Eestis l,evinud pontosarmaati_
line liik, mille üksikleiud ulatuvad Vahe-Eestisse ja Noarootsini
(29. joon.). Kasvab kuivadel 1iivastel kinkudel ja nõlvadel, liivase pin-

Paiguti,

peamis,eūt

'
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nasega männikutes ja ikadastikes, liivikuil, põlluservad,el jne. Kohati Ī<as*
vatataks'e ka aia-ilutaimena.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kõigis valdkondades (välja
arvatud arktilised alad), Kaukaasias, Lääne' ja Ida-Siberi lõunaosas
ning Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Rootsi ļõunaosas, Taani
idaosas, I(esk- ja Kagu-Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiiv- ja ravimtaim. Kõigis ta osades lei_
duv vaigutaoline ühend sisaldab anįibiootikumi anenariini, mis hävitab
ku1tuurtaimed,e bakterioosi t,ekitajaid. S,oemnevirĮja külvįeelne puhtimine
arenariiniga tõstab idanevust, soodustab taimede kasvu, suu'rendab saaki.
Kuivatatud õisikud sisaldavad eeįerlikku õli, ekstraktiiv-, park- ja värvainoid, vä'he's,el määral sooli ja suhkruid. oisikute tõmmist kasutatakse
koi1atõve ja sapikivide raviks. Rahvameditsiinis kasutatakse käoku1da
vesitõve, podag,ra, reuma, maksa-, neeru-' naha- ja suguhaigusie ning
mao- ja sool,ehaiguste vastu. Taimest saad'aks,e ka kollast värvainet; kuivataiult kasutataks'e koitõ,rjeks.

Eestis on peal,e põhivormi (Ī. arenarium) konstateeriiud järgmised
vormid:
oranžkolļas,ed kuni vase_
Ī. aurantįacum Pers'
- üldkatise J,eh,erkesed
ja pronksikarva (ül'eminekutoonideģa
s,eotult); üsna sageli koos kollase'
õieliste taimedega;
tihe, peaaegu ke'rajas; paiguti;
Ī. co.mpactunz Beckh.
- 1iit-korvõisik
va,rs ülalpool keskkohta haruneĪ. dįaarįcato-ralrĮosuft7 Abrom'
nud, horku,nud õisikuvarbadega; väga harva.
tid'a Bracteata Dobr. in o.rr. VPCP tt: l09. 1962. Ühe- või
kaheaasta.sred taimed püstiste, vä,heharunenud varĮega. Üldkaįise l'ehe_
kesed eredalt värvunuā: kollased, roosad, oranžid, valged või pruunikaspunased, palljad, laiuvad, õlgjad, tipus veidi įeritunud.

2.

HeĮichrųsurn bracteaturn l (Vent.)
Kattelehine käokuld
Willd. Enum. plant. hort. reg. bot. berol. t : 869. 1809, sub Elichrgsum
bracteatuml Vilb. Eesti taim. ,ed. 2. 232. 1925; Pēt. in Latv. fl. 4 : 358.
1959; Dobr. in O.rr. VPCP I1:110. 1962; Wa.gen. in Hegi, Illustr. Fl.
Mitteleur. ed. 2. 6 (3) : 155. 1965. _- Xeranthemum bracteatum Vent.
Jard. Malm' l:2. l803.
Įuuu xpĮ.į3aHTeMHuir. (30. joon.)
Į
(kodumaal). Paljas, ülaosas veidi kare, 40-80
O, O või
'(100) cm kõrgune rohttai'm. Vars püstin,e või tõusev, ülaosas harunenud.
Lehed vaherlduvad, karedad, veidi loogelise s,ervaga; alumised lehed
äraspidimunajad, 7-1l cm pikad ja 0,9-l,3 cm laiad, iipus teritunud,
üįemised 1ineaa1süstjad kuni lineaa1sred, rohelised, vaheļ veidi pihkased
või karedad, alus,el ,rootsuks ahenevad. Korvõisikud pi:kkadel varbadeļ,
koondunud üksikult või mõnekaupa tipmiseks hõredaks sarikaks; õisiku
iäbimõõt Suurem (kuni 5 cm) kui pikkus. Üldkatise lehekesed kohevil,

A 2.

r
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bractea (lad. k.)

-

õie kandelehI; bracteatas

_

õie kandelehega varustatud.

30. joon. Katteļehine käokuld (HeĮichrgsum bracteatun),

oriķ

läikivad, as,ets,evad kiirjalt, kil,ejad, jäigad; välimised tömbi tipuga, eredali värvunud (põhivormi1 õlg- kuni kuldkollas,ed), val,kjad, pur,pu;r-,
pruunikas- või sarlakpunased, vioļetsed, roosad või oranžkoiiased; kesl<_
mised süstjad, iäikivad; sis,emįsed lühemad, teritunud tipuga; terve ü1cl_
ļ<atis krõbisevalt kilejas. Õisi korvõisikus palju, enamik neist mõlemasuguļised, ääris- (emas-) õied on väikesed, tüüpiliselt ļ<õi1< kollakaspruu_
nid. Seemnis paljas või veidi nää,rme1ine. Pappuse karvad ka,redad, alu_
sel pisut ļ<okku,kasvanud.
Õitseb juulist oktoobri,ni.
Võrdlemisi harilik aia-ilutaim kogu Eesti NSV-s (varem eriti roh_
kesti kasvatatud); vahel võib a'edadest metsistuda.
Üldlevik. Kattel,ehise käokuļļa kodumaa on Austraalia. Euroopa a,eda_
dess'e toodi ļiik lB. sajandi lõpul ja,kasvatatakse seal tänapäevaļgi paljude sortidena.
Majanduslik tähtsus. oma mittekoltuvate ning kuivaiatult vormi ja
värvust säilitavat,e õlgjate õisikute tõttu (rahvasllus nim,etatakse liiki ka
õlglill,eks) kasutataļ<se pärgade valmistamisel (va,r,e,m on rkasutatud ka
r,ii.etuses,emete kaunistami,seks)' Liigil on palju õįsikrr värvus,e järgi eristatavaid sort,e ja l<ultuurteis,endeid, sageli .täidisõisikulisi.

3. ala,mįriibus InuĮįnae o.

Hof,fm. in Engl. et Prantl, Pflanzrenfam.
1BB9-lB94.
mõlemasuguli'ste õitega. Äärįs- Korvõisįkud
õi'ed keeljad, ,kettaõįed putkjad,
harv,emįni kõik õįed putkjad. Tolmukot_
tide alusel ,enama,Sti sabajad või nooljad ļisemed. Õisikupõhi sageli .kärg_
jas ja rlohukesįe S,e,fVāĮ r.ipsmeline, vahel kilejate harjastega.

a Ģ) :20l.

|4.
Sp. Pl. 88i.

1753.

-

perel<ond

vaak

-

Įnuļa1'L'

Coruįsartįą Mērat, Nouv. Fl. Env. Parįs 328.

1812.

Püstiste vartega, ,enamasti mitm,eaas,tased (harva ühe- või kah,eaas_
tased) rohttaimed vahelduvaįe, lõhestumata l,ehįedega' Ķorvõisikud pool_
kerajad, üksikuit või arvukalt, koondunud kännasjat,eks, mõnikord peaja_
teks 1iįtõisikuįeks. Üld,katis'ļ<oosn,eb rohkea'rvulrist,est, katu,s,ekivid,e taoli_
selt mitme reana asetsevatest teravatipulistest lehekestest; enarmas,ti on
neid kolm,es ,eri suurrus,es, sissepool,e suur,en,ed,es (harva kõik ühosuuru_
sed). Välimised ülldkatise l,ehekešed rolrtjad, süstjad, 1ineaa1süstjad,
murnajad,'munajas-;koļmnurks,ed või piklikud; keskmised sageli nahkjad,
pik1iksüstjad, süstjad või mõlajad, harva lineaal,s'ed; sigemised lineaal_
s'ed, harva vioļ,ets,e või punaka tipuga' Vä1imised ja keskmised ü1dkatise
ļehekesed kogu ulatus,es, sisemised ülaosas (või aļates keskkohast) val_
gete, punal<aspruunide või mustjate karvade või ripsmetega, mille hul_
gas mõnil<ord leidub ka näärmel<arvu. Õisikupõhi lame või veidi l<umer,

r Įnula heĮenįum'i nirrii Vana-Roomas' Võib oJļa ka_kreekaI<eelsest sõnast įngeįn
puhasiairra (rnõnede liįkide ravitoime tõttu).
BB

-

paljaS, kärgjas. Sisemisi (putk-) õi,si arvukaļt, mõlremasugu1ised; ää,ris_
keelõied (emasõied) asets,evad ühe reana. Kõik õi,ed koļlas,ed, l'5-2
korda pikemad kui üļdkatise lehekesed. Pappus koos,neb ühest reast lihtsaist, alus,el sageli kokkukasvanud p,eent,est harjaskarvadest. Seemnis
1ineaalne, ruljas (ristlõikes ümmargune või veidi neĮjatahuline), sile või
kogu ulatus,es või airnu1t ü1aosa's ,ka,etud lidus sirgete karvadega, harva
hajusate näärmetega.
Per'ekonda Inula kuu|ub umbes 100-l20 liįki, mis on l,evinud
Euroopa, Aasia ja Aafrika paras- ja troopilises vöötm.es. Nõukogude Lii_
dui; ,esineb 33 1iiki, neist Eestis 3 ļiiki (1 kultuuris). Liigid annavad
ül<steisega värdi.

Perekonna tüüpiiik on Inuļa heĮenįunl L.

LlIKĮDE MÄĀRAMISE TABEL
I

Taimed 0,6-2,0 m kõrged; lehed 12-14 (60) cm pikad ja 5-20 cm
laiad, südaja alus'ega; korrvõisirkud suur,ed, 4-7 cm (või rohkem)
läbimõõdus, keskmised üldkatise ļehekesed tipu suunas mõlajalt laie_
nevad. Ri,soom jäme, 1ihav. Aia-ilutaim,ed

l.
.
'

2.

Aedvaak

-

Įnuįa heĮenįum L'

Väiksernad taimed; keskmised üldkaiise lehekesed lineaalsed või süst_
jad, tipu poole teravnenud. Risoom peenike, roomav. Looduslike
taimekooslu,sįe liigid
2
Taimed paljad või pisut karvased; varrelehed paijad, süstjad, jäigad, 1äikivad, poo1eldi varr,eümbrised, renjad, kaarjalt varrest
eemaldunud; s,eemnis parljas

2. Pajuvaak - Inuļa

saĮįcįna L.

Taimed valgete siidkarvadega, oriti noor'elt ja varr'e ülao,sas.,Varre_
l.ehed pehmetkarvased, siidjad, po1e r,enjad, ül,emised varr'eümbris,ed.
Sreemnis ļühikeste 1igistunud karvadega

3. Inglise vaak

l.

-

Inuļa brįiannįca L'

Coraįsartį.a (Mėrai) Dumort. Fl' belg. 68.
Gen' Coruįsartį.a Mėra.t, Nouv. frl. Env.
Paris 32B. lB1'2.
- Inuļae Cass. i'n Ann. Sci. nat. 20. |B29' - Mitm,eaastased kõrged taimed. Korvõisikud väga suur,ed, üksikult või rohkearvuļi_
seļt, hõredais kännas'eis või kobarais. Ü1dkatis mitmerleaļin,e, s,ell,e väļi_
mised lehekesed sisemistesį veidi 1ühemad või pikemad, rohtjad, 1ai-ovaalsed või süstjad. Keelõied üldkatise lehekestest 2-2,5 korda pikemad.
Õisikupõhi lohukeste servadel tihedalt näärmeline. Seemnis viie-, harva
neljakandiline, rroid,eline, tömbitipulin,e, sile, paljas. Pappus koosneb alusel kokkukas'ranud harjaskarvadest.
sektsioon ĮnuĮa.

-

1827; Beck, Inul. Eur. 4. 1BBl'

B9

l. Aedvaak _ Inuļa heļenįurrl,L.Sp.Pl. 88l. 1753; Fisch. Ver,such
Nat.-gesch. Livl. ed. 2.602. l79l; Gaertn. Fruct. et sem. 449. l79l; Led..
Fl. Alt. 4:94. 1833 et Fl. Ross. 2 (2) :500. 1845; DC. Prodr. 5:463''
l836; Wied. et 'Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv' u. Curļ. 5l3''
1852; Rupr. Fū. Ingr. l :566. 1860; Beck, I,nill. Eur. 14. lBBl; Schmalh..
o.n. Cp. x Īoxg. Pocc. 2:49. 1897; Gorschk. in Fl. URSS 25 : 440. 1959;.
Pēt. in Latv' fl. 4:359' 1959; Dobr. in o"n. yPCP 1l: ll3. 1962; Sokoļ.
in Õ.rr. JIeHIaurp. o6n. 4 :224' |965. - Aster heĮenįum Scop. Fl. Cāf fl. ,ed.2, 2:L7l. 1772.
Įenncrl sltcoxNiį. (31. joon.)
9ļ. Taim 60-lB0 (200) cm kõrge, rohijas, puitunud risoomiga,"
tugevasti lõhnav. Vars püstine, 0,6-l,2 cm läbimõõdus, vaoline, lihtne
võī ülaosas harunenud, tihedate lühilņeste takerkarvadega, viltjas. Lehe_
s,erv tetve või ebalrorrapärrasrelt p'een'ehambali'ne kuni saagjas; 1'ehed peal_
miselt pinrnatlt paljad, veidi kurruļi,sed või hajusalt karvased, alumiseļt
pinnalt kollakas- või hallikassam,etjad, vilijad. Juurmised l'ehed ja alu-,
mised var.r,elehed südajasmunajad kuni laimunajas-süstjad, 12-40
(60) cm pi,kad ja 5-20 cm laiad, teravad, ümardunud südaja alus,ega'
rootsutud. Korvõisikud suur,ed, 4-7 cm ļäbimõõdus, vähesearvulised,. '
jämedaüe õisikuvarbadega, hõredas sarikjas üiiiõisikus kandel,ehįede kaenlas (keskmine kand'eļ,eht laisüdajas). Üldkatis koosneb arvukaist katus'e_
kivide taoliselt asetsevaist rohtjates.t l,ehekesįest. Välįmised üldkati,se
leh,ekesed laisüstjad või munajad, l-2 cm pikad ja 3-5 mm laiad,
tömbivõitu tipuga, peeneiäkilis,e servaga, siidjalt (sametjalt) viltjad"
allosas nahkjad; keskmised üldkatise lehekesed tömbitipulised, mõlajad,
hallviltjad, lnah,kjad, l,3-l,B cm pikad la |,0-2,5 mm laiad, väiimisįest
veidi pilremad; s,isemis,ed ü1d,katise lehe,kes,ed lineaal's,ed, kiiiejad, paljad.
oi,ed ku1dko1las,ed, äärisõied lineaal,s,e kuni kitsasļin,eaals'e 2,5-3,0 cm
pikkuse ja 0,l-0,2 cm laiuse keel,ega, 4 või 5 'rooga, kolrnehambaįise'
Įlprgr; õi,e putkeosa 0,6-0,7 om pikk, pappusest veidi ,lühem. I(eskmįs'ed
putk_ (rketta-) õied ära,spidikooniļised,, |-|,2 cm pikad, pappu.se karvadega ühepi,kkused või ne'ist veidi pikemad. Se,emnis sil,e, punakaspruun,
2_4 mm pikk, piklik, vaoline, prismaline. Pappuse karvad kollakad kuni
pruunikasvalged, seemnisest 2-3 korda pikemad, arvukate harjastegaÕįtseb juulist septembrini.
Võrdl,emįsi harilik aia_ilutaim (vanasti kasvatatud ravimtaimena),
mis ,elamute ümb'ruses mretsistub. (32' joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Kaukaasias ja Kesk-Aasias. I(esk-Euroopas, Vahem,er|emaad|es' Balkani poõlsaar,el, Iraarnis ja Põhja-Mongool'iasMõningail andmeil on liik pärismaine vaid Kaukaasias ja Kesk-Aasias;
Euroopas, Põhja_Am'eerikas, Jaapanis ja Väike-Aasias metsistunud (või'
kultiveeritav).
Majanduslik tähtsus. I-lehed sisaldavad enne õits'emist 39 mg0/õ
C-vitamiini, risoom kuni 44% inuliini ja ,ereüerlikku alanthapet, mis sisal_
dab aļantolaktooni ja kamprit (heleniini). Mediisiinis ka'sutatakse astma,
I
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heįėnįon (kr. k.)
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joon. Aedvaak (ĮnuĮa heĮeniunt): a
- üļemine osa õisikust Įehtedega, b
leht. Orig.

_

varre-

32. joon. Aedvaagi (ĮnuĮa heĮenium\ n3turalris'eerunud leiukohad Eestis.

ja nahahaiguste raviks ning pärasiitide tõrjeks, ka higistamist ja uriini

eritumist soodustava vahendina. Rahvameditsiinis tarvitatakse koduloomad,e mao- ja soolehaiguste ravi'ks. Risoomi alkohole,kstrakt on bakteritsiidse toimega. Lahustumatut alanthapet kasutatakse uuemal ajal antiseptikumina katanride ja inlektsioonide puhul, samuti tuberkuloosi,
malaaria, bronhiidi ja läkaköha Vastu. Risoomist toodLetakse ka sinist
värvainet. Välįsmaaļ l,eiab risoom kasutamist liköõri, kompvekkide jms.
aromatįs,eeni,miseks. Dekoratiiv-' mee- ja ravimtaim.

2.

se,ktsioon Enula Duby, Bot. gall. t:267. lB2B, em'end. Beck, Inul.
S'ecl. Bubonįum
G'en' Enula Neck' Elem. 1:4. 1790.
Eur. 9. lBBl.
kaheaastaDC. Prodr. 5:464. l836, p. p.
- Mįtmeaastased, harvemini
s,ed rohttaimed. Korvõisikud suur,ed või keskmised, harvemini väikesed,
üksikuļt või rohkea,rvulis,e1t. Ūldkaįis mitm,erealin,e, s,e1le i,ehekesi arvuka1i, kõik ühepikkused või väļimised lühemad. Keeiõied |,5-2 korda
pikemad kui ü1dkatis'e lehekes,ed. Õisikupõhi pa1jas. Seemnis ruljas, mit-

nrekandiline, paljas või karvane. Pappuse karvad aļus'el ebaühtlaselt
kokku kasvanud, ei moodusta rõngast.

1. rida SaĮįcįnae Gorschk. in Fl. URSS 25:452. 1959. - Korvõisi_
kuid enamasti arvukalt, 1-4 cm ļäbimõõdus, l1oondunud hõrerlaks kän-'
daks. Ü1dkatįs'e väļimi,sed lehekesed pi,Ļlikud, süstjad või munajassüst92

jad, rombja või mõ1aja t,ipuga, p'eaaegu 'lfe võrra lühemad kui sis,emised,
lineaals,ed l,ohekesed, paljad, rriPsmelis,e Servaga' as'etsevad korrapäraselt
ļ<atusekivide taoliselt. Soemnis nõrgalt roid,eilin,e, pa1jas.

2. Pajuvaak - Inuļa salicina'L.Sp.Pl. 1753; Fisch. Versuch Nat.gesch. Livļ. ed. 2. 602. l79l; L'ed. Fl. Alt. 4:93' lB33 et Fl. Ross. 2 (2):

504. lB45; DC. Prodr. 5 :466. l836; Wied. et V/eb. Beschr. phan.
Liv- u. Curļ.513. 1B52; Beck, Inul. Eur.2l. 1BB1; Schmalh.
Q;r. Cp. u IOxn. Pocc. 2 : 50. 1897; Gorschk. in Fl. URSS 25 :454. 1959;
Dobr. in o.rr. VPCP ll:126' 1962; Sokol. in <Dn. ,Į'ennurp. o6n. 4:225.
1965. _ Aster saļįclnas Scop. Fl. carn. ed' 2. 2:172. |772.
- Congza
saļįcįna Rupr. Fl. Ingr' l : 568. 1860.
Įenacu.n n,g,o.nucrultür. (33. joon.)
9ļ. Taim 20-70 (B0) cm kõrge,- rohtjas. Risoom harurnev, roomav'
p,eenike. Vars jäik, püstine või tõusev, arvukate l,ehtedega, paljas, vahel
al1osas hõredalt rkarvan'e; ülaosas voidi ,harunenud; õisikud hõr,edas kändas. Lehed |e'nam-vähem paljad, ļäįkivad, tugevate roodudrega, įerve või
ļrar,edahamba1,i'se Servaga (hammaste vahel mõnikord näärmed), jäigad,
pealmiselt pinnatlt tumeroheļis,ed, aļumiselt heledamad, mõni,kord veidi
lühikarvased, rootsutud, vahel kõrvakestega, pool,eldi Varr,eümbrised, r,enjad, t,eritunud tipuga, varrest peaa'egu rõhtsaļt kaarjali tagasi käändtr_
nud. Alumisred l,ehed 7-10 cm pikad ja !,2-1,5 cm laiad, piklikmunajad, piklikud või pikli,ksüsijad,;lņeskmįsed 4-B cm pikad ja 0,6-l,5 cm
laiad või ligirkaudu 5 cm pikad ja kuni 0,B cm ūaiad (var. angustifolia).
Korvõįsikud l,5-4 cm läbimõõdus, üksiku|t või 2-4- (6-) kaupa hõnedas tipmises kärndas. Ü1dkatis peaa'egu poo1kerajas, s,elle 1ohekesed asetS'eVād tkatuselkivid,e taoli,srelt, üiaosas tum,epruunid kuni punakasvioletjad.
Välimised üldkatise į,ehekesed nahkjad, rohtjad, munajas,süstjad või süst_
jad, teritunud tipuga, ripsmelise Servaga' tagasi käändunud; sisemised
lineaals,ed, paljad, nahkjaskilrejad, 0,6-l cm pikad ja 0,5-l mm la,iad,
välimisįest veidi pikemad, te,ravatipu1ised, ülaosas mõnikord lidus kar_
vad,ega. oied kol1a,sed kuni ku1dkollased; keelõi,ed l,5-2,l cm pikad,
üldkatise ļeheļ<estest umbes l,5 kÖ'rda pirkemad; putkõied 0,7-0,9 cm
pikad. Sieemni,s si1,e, puna,kaspruun, p,eeneroid,eline, l-1,5 mm pikk.
Õitseb juulist septembrini.
Väga hari1ik liirk niitudel ja pu,i'srniitudel, ,kraavi- ja m,etsasrervadel,
sarapikes, pajustikes, 1epikutes, loodudeļ, vallseljakuri1, jõeka11ast,el, 1uhaja rannaniitudei, pa,ekaldal, rannavallidel jm.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Baltimaades, mujal Euroopa-osas suhteliseit harva, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaukaasias, Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk- ja atļantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkani pooisaarel, Iraanis, Jaapanis ja Fliina RV-s.
Majanduslik tähtsus. Mõningail andmeil on pajuvaagi l,ehti kasutatud rahvamediįsiinis. Ha,rva olevat liiiki kasvatatud ka dekoratiivtaimena.
G,ew. Esth-,
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,33. joon. Pajuvaak (InuĮa saticīna)
Orig.

34. -ioon. Inglise vaak (InuĮa brįtannįca). orig.

Eestis esineb peamiselt tüüp_alamliik subsp. saĮįcįna ja peamiselt
tüüpteisend var. saįįcįna (var' genuina Beck), väga harva ka var. d,ngustifoĮia Beck'

2.

rida Brįtannįcae Gorschk. in Fl.

URSS 25:465.1959.

Kaheaas_

siid- ja villkarvadega rohttaimed. Korvõisikud
kesk_
mįSle Suufu'S{ega, (0,8) 2,5-4,5 (5,0) cm läbimõõdus. Üldkatise įehei<esed
rohtjad, kalrvasied, kah,e ,r,eana, ,ei oįe selgeüi katusekivide taoļise as,etusega, kõirk ühepikkused või väiimised sisem,isįest lühemad. Seemnis lidus
tas,ed näärmetega,

karvadega.

3. Inglise vaak
brįtannįca| L. Sp. Pl. BB2. 1753; Fisch'
- Inula
Versuch Na,t.-gesch. Livl.
ed.2.602. l79l; I-,ed. Fl. Alt. 4:g4. lB33 et
Fl. Ross.2 (2):505..1845; DC. Prodr. 5:467. 1836; Wied. et Web.
Be,schr. pharn. G,ew. Esth-, Liv- u. Curl. 512. lB52; Beck, Inul. Eur. 37.
lBBl; Gorrschk. in Fl. URSS 25:465. 1959; Pēt. in Latv. fl.4:359. 1959;
Dobr. in O.n. VPCP ll:130. 1962; Sokol. i,n O.n. JIreHHHrp. o6n. 4:225.
1965.
Congza Brįtannįca Moris. ex Ęupr. Fl. Ingr. l:569. 1860.-Exs.:
Eichw.
Eesti taimed 3, no l34 et l34a.l938.
K.
Įeencrn 1putalcxvlür.
(34. joon.)

E. Taim 10-44

-

(55) c.m kõrge, rohtjas. Vars püstin,e, lihtn,e või
ülaosas harun,enud, tihedalt siidvillane (eriti ülomises oSaS ja noor'teļ
tairrr,edel), allosas punakas. Alumised varreleh,ed elllipfįļi5.6 või süstjad,
harva munajad või piklikmunajad, tömbi või terava tipuga, terve võį
hambulis,e s,e]rvaga' lühikeste ha,rvad,e 'ogadega, 6-112 cm pikad ja 0,93 cm laiad, alusel lühiĮ<,eseks rootsuks ahenenud; ,kesü<mis,ed ja ülemis'ed
varr'el,ehed südaja alu]S'ega, va,rr,eümbris'ed, p,ehm,ed, siidvi1Iased (harva
peaimiselt pinnalt paljad või hõredalt karvased), vahel ka kõrvakestega,.
4-B cm pikad ja 0,9-l,6 cm laiad. Ko,rvõisikud 2-4 cm läbimõõdus,.
üksikult või 2-4- (,harva 5-) kaupa hõr,edas kändas. Ü1dkatis peaa,egu:
poolkerajas, kõik ļ,ehekesed teravatipu1ised, asets,evad ebakorrapäraselt.
katusekivide taol'iselt. Vätli'mised üldkatis'e l,ehekesed lineaalsüstjad, 6_
l0 mm pikad ja 0,5-l mm laiad, pealmis'elt pinnalt fohrgļį5,gį, lidus siidl(arVadega; keskmis,ed välimisįe sarnased, rohelisod, paĮjad (karvas'ed
ainu1t allosas); sisemised ko11akasvailged, kil,ejad, lin,eaaļsed, 0,5 .mmlaiad ja 8 mm pi,kad, pikkade harvad,e ripsmetega, ülre,ni kaetud kullakarva näär,meiega. I(eelõied |,2-l,5 cm pikad ja 0,l-0,2 cm laiad, üld_
katis'e lehekesįest 2 korda pikemad, kuldkollased. Putkõied 5_tiprrrrelised,,
pealt kae'tud kul1akarva näär,metega. S,eemnis l mm pikk, lineaalpiikliik,punakaspruun, alusel iidus karvadega, ülaosas mõnikoņd väii<este näär_
met,ega. Pappus määrdunudvalge, 4-5 mm pikk, 12-20 harjasega, mis.
on alus,ql ļühidalt kokku kasvanud.
Õitseb juunist augustini.
Levi,nuā paiguli Eesti NSV mandriosas, ,erit,i Võrtsjärve, Peipsi ja
Pihkva jä.rve rrannikul, Emajõ,e ja Narva jõe tkallastel. Põhja-Eestist on

l Nimega Herba Briįannįca tähistab Pļinius üht Põhjamere rannikul Saksamaaļ
kasvavat taime. See nimi on üļe kantud liigil,e, mis l.nglismaal tegelikult ei esine.
95,
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35. joon. I,nglise vaagi (ĮnuĮa britannica) leiukohad Eestis.

teada vaid paar leidu vanemast ajast - Üļ,emisįe järve äärest ja Vi'ru_
Roeļast (35' joon.). Inglis,e vaagi 1äänepoolseimad leiukohad on Rapla
rajoonis Velisre ümbruses.
Kasvab niiskeįeļ (soistel) niitud,s1 ja võsastikes, järv'ede ja jõgede
kallastel, eriti niiskel liival. Tulnukana on l,eitud raudteelt ja prahipaikadelt Tartust ja Talli,nnast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus l,evinud Euroopa_osas, Kaukaasias, IdaSiberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias. Väljaspoqļ Nõukogud,e Liitu esineb
Skandinaavia lõunaosa,s, Kes'k- ja atļantilises Euroopas, Vahem,eremaades, Balkanil, Iraanis, Mongoolia RV-s, Jaapanis ja Hiina RV-s.
Majanduslik tähtsus. Seemned sisaldavad jälgedena alkaloide, õied
ebam,eeldiva lõhnaga tumepruuni e,eįerļi,kku õii. Lehti kasutataks,e rahvameditsiįnis Vor|ejooksu peątamiseks.

Areaaįi piires väga po1ümorfne liik; vari,eerub varįe harunemine,
lehted,e kuju ja Suurus, kafvasus, korvõisi,kut|e Suu,rus ja arv jne. on kir_
jeldatud ligi l5,įeisendit ja vormi. Enamik Eesti taimed'est kuulub tüüpįeisendiss,e var' brįtannica (var. uuĮgaris Beck), kuid on ļeitud ka seļle
vofme:

l
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Ī' angustifolįa B,eck - ļehed kitsassüstjad, 3-B cm pikad ja 0,5cm ļaiad; harva (Värska);

Ī. ramosįssima Led'. - vars tugevasti harunev, paljude korvõisikuja Tal_
üega; välimised üldkatise lehekesed laisüstjad; tulnukana Tartu's
linnas;

Ī. aįrįdįs Wahļb. _-

Leh'ed

hõredaļt karvased ikuni peaa'egu paljad;

leitud tuļnukana Taļlinnast.

15' pe,rekond kirbuvaak

- PuĮįcarial

Ga'ertn.

Fruct et sem. 2: 461. 179t.

Ühe- või miirneaastased, onamasti paljuharulised hatused kuni villtkatvased, harva peaaegu paljad rohttaimed. Vars lehistunud, lehed vahelduvad, ļõhestumata. Kārvõįsikud väikesed või keskmised, harvemini võrd_
lemisi suur,ed, rohkeõieĮised; enamasti on neid arvukaļt, asetsevad ühe_
kaupa ha,rude tipul, moodustades kända või pöörise.' Üld,katis poolkeraja
õisii<uga ühepikkune või s,e1l'est 1ühem; koo'sneb katusekivid,e tao1iseļt
mitme ,f|eana as,etsevaįest, enamasti 'erineva Suurusega l'ehekesįest, mil_
lest välimis'ed on enam-vähem rohtjad, roh'ekad, sisemis'ed enamasti välimistest lühemad, harva nendega üh,ep.ikkused või isegi veidi pikemad,
kol1akad, kas täįelikult või ainult .s'erval kil'e'jad. Õisikupõhi palljas, 1a'me
või veidi kumer. Kõik õied ļ<ollased, viljuvad, ääri's_ļ<ee1õitel (emasõitel)
on ke,ele tipul ko1m hambakest; sisemised (mõ1,emasugulised) õįed on
1ühikese toiuja viietipmelise krooniga, välimise1t pinnalt näärmelised'
Se,emnis on ruljas või lapik, veidi vaoline ja lühilk&fVāflle. Pappus kahe_
rea1ine: väl,imine rida koosneb lühįkesįest, a1us'el kroonitao1iSlekS moo_
pikemat'est
'dustiselks kokkuļ<asvanud harjaska'rvadest, si'semin'e rida aga
täļ<ilistest või lihtsatest kilejatest harjaskarvad'est.
Perekonda ,kuulub 1igi 50 1iiļri, mis on l,evinud peamisreli Vah'emere_
maades, Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Nõukogude Liidus esineb 5 liiki'
neist üks Eestis tulnukana. Kõik Nõukogude L'iidus re,Siflrevad liigid kuuluvad tüüpsektsiooni Pulįcaria. P'errekornna tüüpliik on PuĮįcaria auĮgaris
Gae,rtn.

1. tlarilik kirbuvaak - PuĮįcarįa rluĮgar[s2 Gaertn. Fruct. et sem.
2:461. 1791; DC. Prodr. 5:478. 1836; Led. Fl. Ross' 2 (2):509' lB45;
wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 514. lB52;
Schmalh. on. Cp' z loxn. Pocc' 2:52. tB97; Pēt. in Latv. fl.4:362.
P. prostrata (Gilib.) Asch. Fl. Brandenh. 1 : 304. 1864; Golubk.
lg5g.
in Fl' URSS 25:4B9. 1959. - InuĮa puĮicarįa L. Sp. Pl. B82. 1753; Fisch.
versuch Nat.-gesch. Livl. ed. 2. 602. l79l; Led. Frl. Alt. 4:93. 1833. Į. prostrata Gilib. Fl. Lithuan. 3:205. |7B7. - Aster pulicarius Scop.
Fl. carn. ed. 2. 2 : |72. 1772. - B,romnlrųa [pocTepTaff' (36' joon')
>K

į

jm
Ladinakeelsest sõnast pulex - kirp (kuivatatud taimi kasutatakse kirpude
putukate tõrjeks).
2 ouĮgaris (lad. k.) _ tavali'ne, harilik.

7 Eesti NSV loöra
f
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36. joon. Harilik kirbuvaak (PuĮicaria auĮgaris). Varrelrarir õisikutega-

Rohttaim l0-30 (45) om kõrguse püstise või tõusva varrega,
rnis harun,eb juba aluselt, harvemini aļates keskkohalt. Vars on ülaosas
kaetud võrdļ,emi.si pikkade poenikeste vill- või hatuste karvadega ja hajusate, väga väikeste kolllakate läbipaistvate näärmetega, allosas hõredamalt karvan,e. Lehed (l) l,5-3,5 (4) cm pikad ja 0,4-0,8 cm laiad, viĮt_
jalt näärmekarvased ku,ni p,eaaegu paljad; alumis'ed l'ehed piklikud, alu_
sel ahenevad väga ļühikeseks 1eherootsuks, teised pirk1iksüsijad, ,rootsu_
tud, eriti ül,emised tömbi, ümara alus,ega, veidi lainerlis,e, terve või ker-gelt hambulis,e s,orvaga, teravavõitu või tömbi tipuga, mõlemalt pinnalt
(a1umiselt tihedamalt) kaetud viltkarvadega ja tihedalt p,e,ente näärme_
tega. Ķorvõisikuicį (10) 15-50 (B0), väikese'd, 0,5-1 cm ļäbimõõdus,
kerajad, ühe- või mõnekaupa harude tipul hõredais ebasarikjais (_pöörisjais) 1iiiõisikuis; tipmi's,ed õisikud lühemaįe varbadega' Üldkatis nelja_
või viier,ealine, sell,e le,hekesed 1ineaa1sed või kitsalt äraspidisüstjad_
lineaalsed, erineva pilckusega (sisemis,ed pikemad), kõik ligistikku, tipus
teritunud ja mõnikord tagasi käändrrnud, pealmis'elt pinnalt hatused ja
peelnenää,rmelis,ed. Aärmised ke,elõied umb,es l mm pikad ja 0,5-0,6 mnt
1aiad, ,ei ulatu ü1dkatise 1ehekestest ü1,e. oi'ed heledalt kuni keskmiseļt
kolļased' S'eemnis l-l,5 mm pikk, karvane, pi,klik, vaolirte, pappuse sisemis,e rea rkarvad,ega ühepikkune või veidi pikem, pisut lapik. Pappuse
karvad alusel kroonjaks rõngaks kokku kasvanud; ,sisemine rida neist
,koosneb 6-12 ,erineva pikkusega täkilisesi ,karvast. Ķogu taim ebam,eel.diva lõhnaga.
Õitseb juulist septem,brini'
Leitud vaid kord möödunud sajandi lõpul tulnukana Tartust.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eu,roopa-osas, Kaukaasias, Läänre-Sibe_
ris, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias, Skandinaavias, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Iraanis, Mongoolia RV-s.
Majanduslik tähtsus. Kogu tai.m sisaldab aļkaloide ja on mõningail
andmeil mürgine. Õisikuist val,mistatud pulber on tugeva palsamilõh.naga. Rahvarneditsiinis kasutatakse taime düsrenteeria ja soolehaiguste
raviks ning insektitsiidsuse iõttu kirpude, koide jt. putukaüe tõrjeks.

o.

4. alamtriibus BuphthaĮmįnae o. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pfļan-

zenĪam. a (5) :206. lBB9-lB94.
- I(orvõisikud mõū,emasuguliste serv.miste keelõitega. To1mukotid a1usel pikenenud, enamasti nooljate või
sabajate lisemetega. Õisikupõhi kilejate soomustega.

l6. per,ekond telekia
Enum. stirp. Transsilv.

Teįekįa
3 : 149. 1816. _ Bu'phthalmum

l

Baumgart.
L. Sp. Pl. Į273. 1753' p.

p.

Mitrneaastased kõrged rohitaimed vahelduvaüe, terveüe laiade l,ehtedega. Korvõisikud suur,ed, paljuõi,elised, tipmis,ed üksikult või koondu-

l
Szėki

Nimetatud

J. C. B.

Baumgarteni poolt tema

töö toetaja krahv S. Teleki

de

auks.
?*
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nud kobarjaks liitõisikuks. Üļdkatis mitmerealine, s,elle lehekesed katuse_
kivide taoiis,elt, nahkjad, 1,aimunajad, rohijad; välimis'ed pikemad, mõnikord erin,eva ,suurusįga, terve või veidi hambulise S,ervaga' sisemised
lühemad, munajad, taģasikäändunud tipuga. Õisikupõhi veidi kumer, kae_
tud sõkalsoomustega. koiķ oi"a viljuvad, kollased; äärmised (emasõied)
üldkaiisest tu,nduvalt pikemad, ühe reana, väga pika lin'eaalse või pikliku keelega, mill'e tipį on kolmehambaļine; kettaõi'ed mõlemasugulisred,
'krooniga. Emakamitme .,.ūu, putkjad, allosas ahen,evad, viieiipmelise
lapik, 'kolmeveidi
suudm,e harud lineaalsed, ümardunud tipuga. Seemnis
'kroonina.
kandiline, piklik, roideline; pappuS lühikese hapra
Perekonda kuulub vaid 2liiki Euroopas (üks n'eist kasvab ka VäikeAasias); Nõukogude Liidus, seaļhulgas ika Eestis, esineb üks liik (kul_
tuuris).

telekia - Teįekįa speciosat (Schreb') Baumgart_
^ stirp. Transsilv. 3:l50. lB16; Led' Fļ' Ross' 2 (2):5||' lB45;
Enum.
Pēt. in Laįv. fļ. 4 :363. l959; Golubk. in Fl. URSS 25:510. l959;.
Dobr. in Q.rr. vPcP 1l:90. 1962; Min. in o.rr. Jleuuurp. o6n.4:226. 1965T' cordifo\ia DC. Prodr. 5 :4B5. 1836. BupllthaĮmum specio*
sum Schreb. Icon. et descr. plant' min' cognii' Dec' 1 : 1l' 1766:
B' cordifoĮium'
Schmalh. <D.ņ. Cp. u Įoxn. Pocc. 2:53' lB97'
npeKpacTe,reķzq
lB05.
Waldst. et Kit. Icon. pl. Rar. Hung.2:l|7.
-

l. Kaunis

uan. (37. joon.)
E. Risoom jäme' kõver, sõlmil'ine' Vars 60-200 cm kõrge' püstinre'
pikivaoülaosas sarikjalt või kobarjalt harunenud, tihedali näärmelin'e,
L'ehed
line, pruunikāspurnakas, alläsas hõredalt lühikesi käharaid karvu.
udekalrvas;ed,'
veidi
alumiselt
paljad,
.urr"ā, mõlemalt pinnalt peaaegu
tipuga"
rohe,lis,ed, jämedalt kahelisaagja või li,htsaagja servaga, teritunud
laivõi
Juurmis,ed ļehed 19-25 cm įiķua j, 1p.-117 cm laiad, munajad
cm)
munajad, südaja alusega, hārvemini ümmargus,ed, p1kkad'e (ll-20
kitsatiivalisįe rootsudģa, furavatipu1ised; keskmised var'r'el'ehed l5-ja
20 cnr pikad ja B-l5įm laiad, laimunajad, aluse1 vähem südajad
lühemarootsuļised (l,5-5,0 cm pikad), tipus teritunud; ülemised {ehed
l0-20 cm pikad ja 6-12 cm laiad, munajad, piklikmunajad või süstjasovaalsed, pĮrr"gu või täiesti rootsutud, ümardunud kuni laikiilja alu*
(l) 2-B"
s,ega ja pooleldivarr.eümbrised, teritunud tipuga. Korvõi'sikuid
pikad,.
cm
5-25
õisikuva1va{
.rĮ..ä 1's-o cm läbimõõdus), poolkerajad,
kända.
või
kobara
tipus veidi puheiunud, kaenlasisesed, moodustavad
ja karvaÕlsįku ka,ndįļehed 3-B cm pikad ja |,0-2,5 cm iaiad, kujult
suselt Safnan,evad ülemiste varrel,ehtedega, kuid on süstjad või piklik_
munajad, üldkatiseks üļ'eminevad. Üļdkatis mitme- (5-10_) realine,"
ļeheke_
katus;kivid,e taoļiselt asets,evate l'ehekesüega; välimised ü1dkatise
ham_
madala
mõne
või
sed lehtjad, rohelised, lamedad, terveservalised
mitväga
laiad,
baga, teiava tipuga, l,5-3,5 cm pikad ja 0,7-1,5 cm

I
r00

specĮosa (lad.

k.) - iļus, kaunis,

tore'

37. joon. I(aunis te|eĻ<ia (TeĮekia speciosa\. ori,g.

mesuguse kujuga: kõige pikemad äärmistest keeļõitest veidi lühemad või
nendega peaaegu ühepirkkused, teised lteelõitest kaks ļ<orda või üle selle
lühemad; keskmised lehekesed 0,1-l,5 cm pikad ja 0,2-0,8 cm laiad,
välimist,est lühemad ja tömbima tipuga, süsijad, allosas soomusjad ja
punakasp,rņunid, tipus rohtjad, rohekad; sisemised lehekesed kitsasmõįa-

l0t

jad, peaaegu kil,ejad. Üldkatise rohtjad lehekes'ed se,rva1t ja välimiselt

pinna1t p,eenenäärm,elis'ed, kilejad ļ,ehe,kesed, aga paljad. Õisikupõhi
kum,er, soomuseline. Õiekroon kuldkoļla'ne, 3,0-4,5 cm pikk, äärisõied
pika kitsa keelega, 3 korda pikemad keskmistest ja sisemistest üldkatise
lehekest'est, viie rooga, l,0-l,5 mm laiad, nende välimisel pinnal väga
väikesed 1äikivad punktjad näärmekesed. Sigimik lühike, veidi putkest
väljaulatuv. Keskmiste (putk-) õite kroon 5-7 mm pikk ja umb,es l mm
1ai, emakaüraela ja to1mukatega p,eaaegu ühepikkune, tipus peenenäärmeiine. S,e,emnis 3-4 mm pikk ja 0,3-0,7 mm 1ai, p,eaaegu paljas. Pappuse ,kroon väga lühike, vaevumärgatav, peenehambaline.
Õitseb juunist augustini.
Eestis võrdl'emisi ha,rva kasvatatav aia-i1utaim, mis ka metsistub
(näit. Toila-oru pargis). (38. joon.)
Üldlevik. Esineb looduslįkult Nõukogude Liidu Euroopa-osas Laadoga-Ilmeni, Üįe,m_Dnepri ja Ül,em-Dnestri valdkonnas ning Kaukaa_
sias; väljaspool Nõukogude Liitu Kesk-Euroopas ja Väike-Aasias mägi_
m,etsadie häilud,es ja metsaojade kaldail.
Majanduslik tähtsus. Lehįedes ja õisikuis on leitud aĮrkaloide, įehtedes ka 87,5 mglls C-vita,miini. Dekoratiivtaim.

Kaunis telekia meenutab haabituselt suurel määral a,edvaaki, s,elle
tõttu aetakse n,eed liigid vahel segi. Kõige kindlamateks eristustunnus-

į
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38. joon. Ķauni telekia (TeĮekia specĮosa) naturaliseerunud leiukohad Eestis.
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'teks on lehte'de värvus (TeĮekia'| on Iehtede aļumįne pind ioheline,,l..prėaĻ
aegu paljas, InuĮa helenįurn'iĮ,kollakas või hallikas, tugevasti karv-aho.}
ja telekia m,eeldiv lõhn, mis säilib ka rltuivatatud taimel (aedvaagil, ėrrritü
kuivanult, puudub lõhn).

4. triibus Ambrosįeae Cass.l in Dict. Sci. Nat. 20:37l. 1B2l;

t75' lB23;

29'::

lB30.
subtņib. Ambrosįeae Less, in
- Senecįoneae
Linnaea 5: l5l. lB30, p. p.
Trib. Senecįonįdeae 'subIrib' Ambrosieae
Less. Synops. gen. Compos. -2l8. 1832, p. p.
Trib. Heįįanthoįdeae
- Gen.
subįrib. Ambrosįeae Benth. in Benth'
Hook.
fiļ.
Pl' 2 :1g2. |B73.
'et
Trib. HeĮįantheae subtrib. Ambrosįįnae o. Hoffm. in Engl. et Prantl,
-PĪlanz'anĪam. 4 (5) :220. lBB9-lB94.
- Ordo Ambrosįaceae Link,
Handb. l : Bl6. lB29.
Korvõisikud sageli heüerogaams,ed, vähes'eõieli- redutseerunud krooniga; tolmukotid vabad või
sed, keelõiteta, äärisõįed
ainult alus'el pisut liitunud. Sageli ühekojalised rohttaimed, põõsad või
60 : 57B.

poolpõõsad

l. alamtriibus CgcĮacheninae Ķirp. in Fl. URSS 25:5l4. l959.
Korvõisikud heterogaams,ed, sorval ,emasõied, kesrkel steriilsed kellukjad
putkõi,ed.

in Įnd.

l7.

perekond säsikas

Sem. Horti Franc' 4. 1836.

-

CųcĮacĪluena2 Fresen.

Sect. CgcĮachaena (Fresen.) A.
Iva) Synops. Fl.- North Amer. 1, 2:245. 1884.

Gray

(generis

Üheaastased rohttaim,ed, alusel vasiakute, üla1 va'helduvate įehte_
dega. Korvõisikud väike,s,ed, poolkerajad, rheįerogaamsed, asuvad üksikult või kah,e-kolm,ekaupa ligistikku ning moodu,stavad varre tipul ja
iehekaenald|es asuva pöörisja 1iitõisįku. Korvõisiku kaherealine üļdkatis
koosn'eb l0 leh,ekesest; sisemise ringi l;ehekesed ümb'ritsevad tihedalt
servmisi f,e'rtiiįseid õįekatteta ,emasõiSi, mida on viis; emakas 1ühike, suue
sügava1t kaheha,ru1in'e, suudme hõlmad niiijad, ļam,edad. Tsentraaļ.s,eid
putkõisi on l0-l5 ja need on kellukja kroo,niga ro,h,ekasvalged isasõired.
Seemnised äraspidimunajad, väikesed, paljad, pappus'eta. oi,epõhi paljas,

kahe-kolme linreaaįse sõklaga.
Ameerika päritoluga per,ekond 4 liigiga, milįest üks kuulub Nõu_
kogud,e Liidu, sealhulgas Eesti iloora koosseisu. A. Gray on ,erardanud
sektsiooni CgcĮachaena (Fr,esen.) A. Gray, kuhu ta on paigutanud ka
Ameerikas l,evinud p,ererkonna lua L.
Per,ekond Iua L. ,erin'eb säsįka p'ereko,n'nast üldrkaiise ehituselt. 1oa
L. esindajatel koosn'eb üldkatis įļ<olmest kuni viįest ühe r,eana as,etsevast

l Ķoostanud A. Remmel.
2 Kreekakeelsetest sõnadest cgcĮos

niste munajale kujule).

-

ring, achena

_

seemnis (nimi vihjab

seem_
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ļehekesest (Eu-Įua sektsiooni ,esindajaiel 6-9 lehekesest, mis asetsevad
kahe kuni nelja reana); emasõied on putkja krooniga, isasõįed emaka
rudimendiga, õiepõhi mõlajate või niitjasmõlajate sõkaldega.

l.

Kõrge säsikas - CgcĮachaena xanthifolia| (Nutt.) Fr,esen. in
Horti Franc' 4. 1836.
'Iaa xanthifoĮia Nutt. Gen' N. Amer.
5:529.
l836; A. Gray, Synops. Fļ. Nor'th
I : l85. lBlB; DC. Prodr.
Amer. l (2):245. lB84; Britt. et Brown, Ilļustr. Fl. Northeast. Un.
St. a. Adj. Can. 3 :340. 1943; Smolj. in Fl. URSS 25 :515. 1959; Hansen in Fļ. Eur. 4 : |42. 1976'
Įuxlaxeua ĀypHĮļIIIHLIKoIIįcTHag. (39.

I,nd. S'em.

-

joon.)

o.

Vars püstine, harun,enud või lirhtne, 30-200 cm kõrge, sooniline,
aļlosas paljas, ülal karvane. Lehed vastakud, 4,5-15 cm pikad ja 3l0 cm laiad, laimunajad, teritunud tipuga, saagjasha,mbulise s'ervaga'

3-l2

cm pikkuste rootsud,ega. Lehe p,ealmine pind lühi,ke,stest harjaskarvadest kar,e, alumine pind hallikas, tihedalt kaetud pehmete hallide karvadega. Korvõisikud raotud, longus, 2-4 mm läbimõõdus, heterogaamsed, üksikult või ka,he-koļmekaupa peadeks koondunud, mis asuvad pöö_
risjate õisikuįe,na varre ja okste tipu1 või ülemiste įehted'e ka'enlas. Korvõi,silku iįldkatis poolkerajas, lame, 4 mm läbimõõdus, koosneb kahe 'r,eana
asetsevast l0 iehekesest; välimised üļdkatise 1ehekesed on äraspidimunajad, pisut teritunud, lamedad, rohtjad, karvased, n,ende serval hõ,rędaIt pikki karrva'kesi; sisemis,ed ü1dkatise l,ehok'esed on kilejad, paljad,
Įai-äraspidimunajad, pügaldunud tipuga, nõgusad, as'etsevad tihedalt
emasõiie ümber' ääris_emasõisi 5, õiekat,t'eta, viljuvad; ,e'makas on lühike,
suu,e sügavalt kaheks lõhe,stunud, suudme hõlmad ļam'edad, paljad; 'keskmisi (putk-) õisi l0-l5, mõlemasugulised, viljaiud, 2 mm pikad, vii'e_
hambalise krooniga; tolmukotid vabad, tolmukaniidid laiad, lamedad,
paljad; emakakaeļ krooni kõrgune, sigimirk aga puudub. Seemnis 2-3 mm
pikk, l,2-l,5 mm lai, äņaspidimunajas, pisut lapik, ümardunud tipuga,
milįel on ema,kaIkaela jäänus, n,elja vähe,mä,rgatava roid'ega, paljas, pappuseta, 'tumepruun.
Õįįs,eb juuli'st oktoobrini.
Eestis kogutud 1958. a. alates Valgast, Tartust, Tallinnast, Tapalt,
Rakverest, Jõhvist, Kiviõlist, Pä'rnust ja Narvast (A. Remmel). Kasvab
tulnukana raudüe,ejaamade ümbrus,es, raudteedel, 1aop1aisidel, prahipaikad,el, tarade äär'es jne. (40. joon.)
Üldlevik. See Põhja-Amoerika p,reeriatost pärinev taim esineb Nõukogud,e Liidus Ukrainas, Moldaavias, Ķarjalas, Leningradi oblastis ja
Kaug-Idas. Möödunud sajandi 7O-ndail aastail toodi ta Kii,evi botaanikaaeda; nüüds,eks on ta sealt levinud Ku,rski ja VoroneŽi obļastįsse, Rostovi oblasti põhjaossa ja Stavropoli kraisse. Saksa DV-s ja FV-s, Šveitsis, Hollandis, Taanis, Tšehhoslovakkia SV-s,' Rumeenia SV_s, Ungari

RV-s, Poola RV-s, Lõuna-Soomes.
t
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xanthifaĮia (ļad. k.)

_

väärtakja- (XanthĮurn) Įehine.

c

d

e

39. joon. Kõrge säsikas (CgcĮachaena xanthifoĮia): a _ taime ülemine osa (orig.),
ä
korvõisik, c _ üldkatise väļimine ļeheke, d _ üldrkatise sisemine leheke, e _-

-

putkõis,

f_

seemnis.
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40. joon. Kõrge säsika (CgcĮachaena xanthifoĮia) leiukohad Eestis.

Majanduslik tähtsus puudub. Šööda hulgas põhjustab loomadel see_
derikkeid; Suurem kogus õietolmu kųtsub esile heinapalaviku. Võib kujuneda tülikaks aia-, karjamaa- ja põlluumbrohuks. Seni NSV Liidus kuulunud karantiintaimede hulka.

2.

o. Hoffm. in Engl. ,et Prantl, PflanzenĪam.4 (5):220. lBB9-l894, p.p. (sub HelĮ,antheis). _ Trib. Ambrosį'eae
alamtriibus Ambrosįįnae

Rydb' in Norrth. Am. Fl. 33 : l3. 1922'
- Korvõisikud ühesuņrlised. Emasõied üksikult, tihedalt suletud sigimikku ümbritseva oga'lise tõrvetaolise
kattega. Se,emnis jääb kõvastuva katįe sisse.

18. perekond ambroosia

_

Ambrosįa\ L.

Sp. Pl.9B7. t'l53; DC. Prodr. 5:525. 1836; Torr. et,Gray,.Fl. North Amer.2:289.
A.Gray, Synops. Fl. North Amer. I (2):2a8. 1884'; Smolj. in Fl. URSS 25:517.

1841;
1959.

Ühe- või mitm,eaastased. vasta'kute või vahelduvate sulgjaguste l'eh_
tedega taimed. Korvõisikud väikes'ed, ühesugulised; isas-korvõisikud orr
koondunud tipmisteks 5-lB cm pikkusteks tähkjateks või kobarõisikuteks' Emas-korvõisikud asuvad isas-korvõisi'kuįest a1lpool ülemiste l'ehtede ka,enlas kas ühsikult või 2*5-kaupa tihedaks liitõisikuks ligisiunult.

I
į06

Ambrosįa

_

kreeka mütolooogias jumalate ,toit.

Isas-korvõisikut'e üldkatis poolkerajas või kausjas, koosneb 5-l2 kokkukasvanud lehelles,est, 5-l2-hõ1ma1ise või terve S'ervaga. isas-putkõisi
korvõisikus 5-26, 1ehüerja või kel1ukja rliiehambaļise krooniga, valged
või helekollased; tolmukotid peaaegu vabad, n,ende tipul algul kõverdu_
nud, hiljem, sirged harjaselaadsed 1isem,ed. Õiepõhi 1apik, paljas või
vähesįe niitjaie sõ,ka1dėga. Emas-korvõisikud üheõielised, l<roonita, asu_
vad üksikuļt kuni tipuni kinnikasvanud munajas kuni ümarmunajas või
piklikus,üļdkatises, mille lohekesed moodustavad ülemises osas,nokakese; ü1dkatis harjaskarvane, keskosas ühe ringina 4-B ieravikku, oga
või kühmukest; alusel on üldkatis nokalaadsete kandeleh,ekest,ega kokku
ļ<asvanud. Emakas asub lkokkukasvanud üļdkatises, mis S'e'emnise valmi_
miseļ kõvastub.
Ambroosia per'ekond hõlmab 35-40 peaaegu kosmopoliitset liiki.
Perekonna kodumaa on Põhja-, Kesk_ ja Lõuna-Ameerika, ka Lääne_
India (Haiiti). Nõukogude Liitu on sisse toodud 4 ļiiki, neist esineb
Eesti alal 2 liiki. Mõlemad viimased kuuluvad sektsiooņri Euambrosįa
Torr. et Gray.

l.

Üheaastased taimed. Lehed kaheli-sulgjagus,ed, hõreda1t lühikarva_
sed. Sėemnist ümbritsev üldkatis 4-6 terava ogaja väljakasvuga,
tipul 1ühikes,e nokakesega, paljas või a11osas karvane

l.

Pujulehine ambroosia

-

Ambrosįa artemįsiifotia L.

Mitmeaastased taimed. L'ehed sulgjagused, tihedalt ka,etud lühikeste
karedate karvadega. Seemnist ümbritsev üldkatis on nelja iömbttipu_
ļise kühmultes'ega, ül,emises osas ka'rvane

2'

Kare ambroosia

-

Ambrosįą coronopifoĮįa Torr' et Gray

* l.

Pujulehine ambroosia
artemįsįifoĮiat L. Sp. Pl.
- Ambrosįa
A. Gray' Synops. Fļ. North
Amer. | (2):249. lB84; Klok. in
Bnsu. poc.n. yPCP 531. 1950; Smolj. in Fl. URSS 25 : 519. 1959.
A. eĮatįor L. Sp. Pļ. 9B7. l753.
Aru6posun IĪoJIbĪHHoJIHcTHaf. (4l. joon.)

9BB. 1753;

-

o. Yars 20-200 cm kõrge, püstine, ülal pöörisjalt harunev, kan_
di1ine, hõredarlt kaetud 1idus harjaskarvad,ega. Ülemised l,eh,ed vaheldu_
vad, rootsuta, sulgjagused, pealt tumerohelised, peaa,egu paljad, alt tihedatesi lühikestest harjaskarvadest haļļikasrohoļised. Isas-korvõisikud
poolkerajad või munajad, 4-5 mrrr läbimõõdus, paljad, longus, 2-3 mm,
pikkustel raokestel, koondunud varre ja okste tipul peajateks liitõisiku.
teks. Ü1dkatis on įehekestest lkokku kasvanud, SļerVaS nõrgalt hambuline,
hõredalt väikeste harjaskarvadega. Isasõisi l0-l5, äraspidikoonilised,
hel,ekoļlased, 2 mm pi'kad; tolmukotid ovaals,ed, tolmukaniidid peenikesed; õiepõhja1 harjassõklad. Emas-'korvõisikud isas-rkorvõisikute aļusel
või ülemiste l,ehtede kaenlas üksikuļt või kahe-kolmekaupa. Igas korvĮ

arĮemisiif

olĮa (|ad. k.)

-

puju_ (Artemisia\ lehīne'
'
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+t. 1oor. Pujulehine ambroosia (AmbrosĮa artemĮsiifoĮia): a

f

- taime üļemine
_
isas-tiitkorvõisiku ja emas_korvõisikute aseįus taimel' c
_
seemnis'
(eba)vili,
isasõis,
e
f
isa,s-korvõisik, d

osa (orig.), b _

-

-

õisikus on üks õis, milĮ,e emakat tihedalt ümbritseb kandeįehekestega
kokkukasvanud üldkatis. Viimane on äraspidi_ või pikĮikmunajas,
4-5mmpikk,ieravaltjäm,evõrkjapinnaga,4_6ogalaadseväljakas.
vuga, lühiįese terava tipuga, pa1jas või allosas hõredalt karedakarvane,
must või pruun.

Õitseb augustist novjembrini.
Eestis esineb alaįes l954. aastast. Leitud mitmeļ korral Ta'rtust'
Tallinnast, PärrnūSt, Sakust (Harju raj.). Kasvab -laoplatsideį, raudįeejaamad,e ümbruses, raudteedel, umbrohuna aedades, prahipaikad'el.
(42.
' joon.) Pujul,ehise atnbroosia kodumaa on Põhja' ja Kesk-Ame'eÜldlevik.
rika. Esineb Mehhikos, Peruus, Argentiinas, Boliivias, Paraguais, Kuuba
saarel ja Bermuda saarestikus. Tulnukana on levinud kõikid'esse maailmajaģud,esse. Euroopasse (SaksamaaĮe) toodi Ameerikast 1B79. a'
koos"pĮnase ristiku ja tehniliste kultuuride Seemnega. Tänapäeval esineb
Prantsusmaal, Be1gias, Šveitsis, Austrias, Jugoslaavia FSV_s, Ungari
RV-s, Soomes ja Rootsis.
ja Läti
Nõukogud'e Liidus esi,neb pujulehine ambroosia peale L'eedu
hõl_
ulatuslikrrm,
peamis,elt įahes piirkonnas: üks on Alma-Ata, tein'e,
NSV,
Ros_
Ļab Abhaasi ANSV, I(rasnodari ja Stavropoli krai, Gruusia
ilmus
ta
kuhu
oblastid,
Ukraina
mõned
ning
oblasti
ja
Volgogradi
tovi
1925. a. (leg. M. Kotov).
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42. loon. Pujulehise ambroosia (Ambrosia artemisiifoĮia) ļeiukohad Eestis,
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Majanduslik tähtsus puudub. Puju1ehine ambroosia on tülikamaid
umbrohte: üks taim annab 2000-3000 seemet, tugeva 'kasvu puhul kuni
BB 000. Seemn,ed säįlivad mullas idan,emisvõimelistena 4-5 aastat (Kotį'
l953). Kasvab ristiku- ja 1utsernipõ1dudel, teravilja_, tehni1istes ja rühvelkultuurides, niitudel .ja l<arjamaad,el, aedad,es, parkides. Kuulub NSV
Liidus karantiin-umbrohtude hulka.

on ,eristatud va,ravalmivat väiksemate ja vähem lõhestrrnud l,ehįedega ning vähem karvasi intensiivseļt punast vormi ja hiljavalmivat
helerohelise karva,s'ema varre ja 'suuremat,e rlehted,ega voņmi (Kott, l953).
Mõįemat vormi on leitud ka E'estist. T,ehaks,e vahet ,ka mitmete pisitunnuste pool,est,erin,evate pisiliikid,e va,hel.

ķ 2.

Ambrosįa coronopifoĮįaI Torr. et Gray, Fl_

Kare ambroosia

N. Amer. 2:29l. lB42; Hansen
in Fl. Eur. 4:l43. 1976.
A' pSįlostachga auct.; Smolj. in Fl. URSS 25 : 519. 1959.
DC- A.N.peruaiana
A. hispida Torr. in Ann. Lyc.
Prodr. 5:526. 1836.
York. 2:216- Sch,ell,e in Linna,ea 22:|57' 1849.
l82B.
A. glanduĮosa
Arra6posur
E.

roJļoMeĪeJlbųaTafl. (43. joon.)

-

Püsi,kud tugeva roomava risoomiga, mill,est lähtuvad vertikaalsed'võsundid kasvavad uute,ks va,rįeks. Vars püstine, 50_1B0 cm kõrge'
ruljas, vaoline, kare, halli harjaselise karvastusega, harunenud. Lehed
4-15 cm pikad, alumised vastakud, rootsulised, kaheli-sulgjagused
lineaalsüstjate või süstjate osakestega; üįemised iehed kõrgekasvulistel
taimedel vahelduvad, lühirootsu1i,s,ed, sulgjagused. L,ehed alumiselt pinnalt tihedalt kaetud karedate hallide lidus karvadega, pealmise{t pinnalt
enam-vähem paljad, tumerohelised. Korvõisikud ühesugulised. Isas-korvõisikud varlre ja okst,e tipul peajate liitõisiį<utena. Kandelehekesed puuduvad. Isas-korvõisikute üldkatis kausjas, 2-4 'mm 1äbimõõdus, tihe_
da1t kaetud karedate lidus karvadega, r'oh,eline. Ühes korvõisikus õisi
l0-20, helekollased, kroon kellukjas, vii,e-kuue terava tipmega; tolmukaid 5 või 6, toļmukotid piklilkud, teravik n'end,e tipul algul kõverdunud,
hiljem sirge. Tol'mukaniidid toļmukottidest pool.e įühemad. Õi'epõhjaI
niitjad sõklad. Emas-korvõisikud ära'spįįįņņnajad, üksikult või kahekolmekaupa isas-'ko,rvõisikuįe alusel või ülemiste lehtede ka,enlas, tipuni
kokkukasvanud üldkatise l,eh,ekest,e va,rjus, mis ülemis'es oļSaS on nokake_
seks veninud; allosas on ü1dkatis ,nokaļaadsete kande1,e,he'kestega kokku
kasvanud. Üldkatise pinnal pikiribid, mis mõnikord ülal lõpevad ühe rin_
gina asetseva 4-6 tömbi kühmukesega. Ülemises oSaS on üldkatis
karvane, roheline. Igas emas-korvõisikus on üks õis, mille emakat
üldkatis tihedalt ümbriiseb. Emakasuue qn kaheharuline, piklike niitjatę
hõlmadega. Valminud seemnis jääb tõruna kõvastunud üldkatisesse
(ebavili)

I
tedega).

ļl0

coronopifoĮio (lad. k')

_

teekr,essi. (Coronopas) lehine (teekressile sarnaste'leh-

d

f

g

b
e

43' joon. Kare ambroo sĪa (Ambrosīa coronopif oĮia\: a _ taime üiemine
_ isas-)korv_
osa (orig.), & _ liitõisik (ülal isas-, aļl emas-korvõisikud), c
_
isarõis sõkaĮsoornuseca, Ī _
õisik, d"_ emas-,korvõisiku kandel'eht, e
_
*
h
emasõisik (üheõieline), i _
tolmrr]<as,
sõkalsoomus suurendatult, 9
vlĮį.
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44. joon. Kareda ambroosia (Ambrosia coronopifoĮia) ļeiurkohad

E,es,įis.

Õitseb juulist sepüembrini (oktoobrini).
Eestis on kareda ambroosia l,eid,e märrgitud Tal1innast Pa1diski
maante,e viadukti lähedalt lraudteetammilt (l933-1946. ā', J. Rebane,
G. Vilbaste, A. Üksip). 1958. a. leidus seda tulnukatMeremäestca5km
kirdes raudteenõlval ja naabruses niidul massiļiselt ca 65 m2 suurusel
alal (4. Remmel) . (44. joon.)
Üldlevik. Kar,e ambroosia pärineb Ameerikast, kus ta esi'neb Ühend_
riikides, Ķa,nadas, Mehhikos. Tulnukana Aasias, Aafrikas, Austraalias
ja Euroopas.
Nõukogude Liidus ļeiti karedat ambroosiat kõigepealt Stavropoli ja
Krasnodari krais ning Kuibõševi, Dnepropetrovski, orenburgi ja Saraa'
tovi oblastis. Esineb ka Läti NSV-s ja Pihkva oblastis. Euroopa maadest
on l,evinud Šveitsis ja Rootsis.
Majanduslik tähtsus puudub. Püsikuna on kare ambroosia raskesti
tõrjutav umbrohi. Kasvab põllul, heįna- ja karjamaadel, aedades. Kuu'
lub NSV Liidus karantiin-umbrohtude nimistusse.

1.12

19. perekond väärtakjas _- XanthįumI L.
Sp. Pl. 987. 1753; Widder, Phyton 69-70. 1964.
Üheaastased taimed aluselt a1ates harun,enud vaoliste vart'ega;
lehed vahelduvad, ļihtsad, hõlmįsed või hambulise servaga. Ühekojalised. Korvõisikud ühesuguli,sed, liitõisikuna va,rņe ja okste tipul või lehtede kaenļas. Isas-korvõisįkud peaaegu kerajad, paljuõielised, asuvad liitõisiku ül,emises osas; ü1dkatis üherealin,e, lahklehine; õiepõhi silinderjas,.
vii,etipmeliiste putkõite alusel väikesüe sõkaldega. Emas-korvõisikud kahe_
või mitmeõieļised, üksikult või kobaratena liitõisikute alumises osas, kaher,ealise ü1dkatisega; välimised ü1dkatise ļeherk'esed vabad, nahkjad, sisemised koļ<ku kasvanud; nend,e tipul üks või kaks kõva nokakest, pinnal
kisulised ogad; ,seemneįe valmides üldkatis į<õvastub. Emasõied on kahekaupa ümbriįsetud ü1dkatise kokkukasvanud l'ehekestest, vähemärgatava
toruja krooniga või kroonita. Emakasuue kaheharulin,e, ta niitjad hõ1_
mad ulatuvad ļäbi üļdkatise nokakeste tipul ol'evate avade välja. Seem_
nised piklikud, lamedad, pappuseta, neid on üldkaiise S,eeS kaks või roh_
kem.

Porekonda kuulub umb,es 30 p,eaaegu kosmopoliitset liiki. Haakuvateviljade tõttu on nad juba ammust ajast inimeste ja loomade kaudu nii
laialt levinud, ,et nend,e pärisrkodu kindlakstegemine on raske. Peamiselt
esinevad nad Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Palju liike on sisse toodud EuroopasSe' Väike- ja Ida-Aasiasse. Nõukogude Liidus ,esineb,
l0 ļiiki, neist Eesti territooriumil 6 liiki.
De CandoļĮe (l836) eristas morfoloogi,lisįe tunnuste 'alusel per,ekonnas Xanthįurn kaks s,ektsiooni: Euxanthįum DC. ja Acanthoxanthįurn
DC. Emasõisikute morfoloogia alusel eristas Waļļroth (1842\ sektsioonis.
Euxanthįurn DC. alamsektsioonid: orthorrhųncha WaĻk. ja CampgĮorrhųncha Wailr., V/idder (l923) aga geograafilise leviku ja emasõisikute
ehitus,e järgi alamsektsioonis CanlpųĮorrhgncha Waüį,r. kaks rida:
Glabrata Widder ja Hispida Widder.
Liikide määramisel tuļeb o1uliselt arvestada emasõisiku morfoloo_
giat, nagu näiteks üldkatise kuju ja suurust, aluse, tipu ja ogade-nokakeste kuju ning ū<arvasust.

l

Sõnast xanthos (kr. k.)

_ kollane

(seda taime kasutäti kolļase vārvi saami-

seks).

8 Eesti NSV įoora
f

VI

lt3

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Va,rreĮ lehe alusel kolmeharulised astlad

6. Astel-väärtakjas - Xanthįunl spinosum L

;,

3.

2
Varr,el ei oįe astlaid .
P,ehmekarvased taim,ed, lehtede rootsud ja rood enamasti rohelis'ed,
3
valminud l,iitviljad roh'elised, hallrohelis,ed või kollakad .
ja
punakad,
enamasti
rood
Ka,redakarvas'ed taimed, lehtede rootsud
4
valminud liitviljad koįlakas- kuni tumeprruunid .
Liitviljad munajad või piklikud, tipul ja alusel ahen,evad, L4_
!7 mm pikad ja 5-6 mm laiad, hõredalt kaetud ogad,ega, mis ei
ulatu üldkatise tipuni; liitvilja iipul eemaldunud või ligistunud sir'
ged nokakesed
t. Pugu_väärtakjas _ Xanthįum struma,rįutt. L.

!4 mm pikad, 5-7 mm laiad, kaetud väga p'eenikeste, alusel veidi
jämene,nud l-2 mm pikkuste ogadega; liitvilja tipul üksįe,isest
eemaldunud kõverdunud nokakesed
Xanthį.urn sįbįrįcum Patrin ,ex Widder
2. Siberi väärtakjas

-

kar'edakarvased ja näärmelised, nokad
ligistunud
pikad,
üksteisele
tipul
tugevad,
X'anthįum occįdentale Be'rtot.
3. Lääne-väärtakjas

4. Liitviljad paljad või pisut

-

Liitviljad enam või vähem tihedalt karedakarvased ja näärmeiised 5
5. Nokad tugevad, ogadest parlju pikemad, ti,pul sirged või veidi haak_
jad. Lehed ümar-kol,mnurkged, sageli neerja alusega, 1õh'estumata'
hambulise s,ervaga
4. Cavanillese väärtakjas

_

-

Xanthįum CaaanįĮlesjį Schouw

Nokad ogadest veidi pikemad või n,endega ühepi'kkused, 'eemaldunud
tipuga; lehed kujult varieeruvad; peamiselt piklikmunajad või
ümmargused

5'

l.

Kallas-väärtakjas

alamp,er,ekond Xanthįuftį'

-

Xanthįum ripariurn Įlz. 'el Hertsch
Euxanthįum DC. Prodr' 5:523'

Sect.
Secl. Anopl[a (Įnerm[a) Wallr. B,eitr. Bot. 2:227-229. 1844;
1836.
Widder, P,hyton 11 (l-2) :70-7l' 1964. - Lehed südajad, talbja või

rombja asteldeta alusega, enamasti kolmehõlmalised. Emas-korvõisikute
nokaįesed on haakjalt kõverdunud, harvemini sirged, neid katvad ogad
haakja tipuga, pol'e luigeka,eūataolis'elt kõverdunud'
D. Löve järgi on (Flora Europaea 4: |43. 1976) Euroopa floo,ras
X. spinosunt. L. ja X. strumarįunt Ir. Viimaseļ eraldab
ainult kaks liiki
subsp. strumariurrl ja subsp' įtaļįcum (Mor'etti)
alamliiki:
ta kaks

il4

D. Löve, Bot. Jour. Linn' Soc. 7l:271. t976. Alamliikide,eraļdustunnu-

sed ühiivad alltoodud sektsioonide Xanthįum ja

CampgĮorrhgncha

(Wallr. em. Widder) Widder tunnustega. Käesolevas CantpgĮorrhųncha
sektsiooni all käsitletud liike tõlgitseb D. Löve subsp. įtaļįcum'i hübriidsete taksonitena.

l.

s'ektsioon Xanthįum
- Trib. A. orthorrhgncha Wallr. Beitr. Bot..
1844, p. max. p.; emend. Widder in Fedde, Repert. 20: lB.

2:227-229.
l923.

Vegetatiivsed taimeosad pehmekarvas,ed;,emas_korvõisikud väivõi kollakad, mõniko'rd punakad (k^
lillakad), lühi-pehmekarvased, näärmelised. Isas-korvõisikuteļ ei u1atu
õisikupõhja sõklad üle õite, toļmukad sinised. Emas_korvõisikutel noka_
kesed suuremalt osalt sirged, enamasti sirge, harvemini haakja tipuga.
Loherootsud ja rood tavaliselt roh'elised.
Se'ktsiooni kuulub 7 lüki (widder, lg23), mis on revinud peamiselt
Vanas Maailmas, harvemini tulnukatena Lõuna-Ameerikas.
Eestis esinevatest liikidest kuulub seįlesse sektsioo,ni 2 liikļ: X. strumarįum L. ja X. sįbįrįcum Patrin ex Widder

-

kes,ed, rohelised' haį1ikasrohelised

* l.

Pugu-väärtakjas

*

Xanthįum strumarįum'|

L. Sp. Pl.

987.

Wallr. in Beitr. Bot. 1:234. lB42; Led. Fl. Ross. 2:514. lB45;
Widder in Fedd,e, Repert.20:38. t923; Smo'lj. in Fļ. URSS 25:524.
1753;

l959.

so6onz4Huft. (45. joon.)
o.- Äypuuruilux
Vars l5-120 cm kõrge, įüstine, 'harunenud,

harvemini lihtne'
hallikasrohelin,e, ka,etud lühikeste karvadega,. ü1aosas näärmeline; l,ehed
rootsr.llised, südajad, 3-5-hõlmalis,ed, ebaühtlaselt hambulised, mõl,emalt
pinnali kaetud pehmeüe lidus või harjaskarvadega. Ema,s-korvõisikute
üldkatis ,ellipiiline või ovaalne, kumer, ro,heli,ne või halļroh,eline, mõnikord punakas või violein,e, väga harva peaa,egu pruunikas, l0-l5 mm
pikk, 5-9 mm lai, tipul ja alusel ah,enev, kaetud lühikesie peenikesie
pehmete įidus karvadega. ogad peeni{<es,ed, jämen,enud aluseģa, sirged,
haakjalt kõverdunud tipuga, nõrgalt udekarvased,,ebaühtlase asetusāga,
ei uļatu üldkatise tipuni; nokad on ,enam-vähem sirged, harvemini siipjalt kõverdunud, įe,ravkoo'ni1ised, ühesuurused, eemal,ehoiduvate või üksteise pool,e suunatud tippudega.
Õitseb juulist septembrini.
L,eitud Võrust l0. X l95B kaks väirkeste viljadega ,eksemplari
(4. Remmel).
Üldlevik. X' strumarįum L' pärineb Kesk-Aasiast, kust ta otl levinud kogu Euroopasse. Kaukaasiast ja Ķrimmist märgib Bi,eberstein liiki
l819. aastal. L,edebouri (lB45. a.) järgi on see liik levinud alates Poolast
ja Leedust idasse kuni Dauuriani ja 1õunasse Krimmini. Siberi l,eiukohad
l<uuluvad liigi X. sįbįrįcum Patrin alla. Tänapäeval on X. strurnarįunr
levinud Euroopa kõigis osades, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. PõhjaAmeerikas esineb tulnukana.
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Ladinakeelsest sõnast struma
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45. joon' Pugu-väärtakjas (Xanthium s\runnrīum)'. a'
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46. joon. Pugu-väärtakja (Xanthiurn strumarlum\ leiukoht Eestis.

osa autoreid ühendavad nime X' strumarįum alla kõik seļ<tsiooni
Xanthtum (Euxanthiunz) kuuluvad liigid (D. Löve, Bot. Jour. Linn. Soc.
7|:27|. 1976; Fl. Eur' 4: l43. 1976), mille tõitu tema ar,eaali näidatakse
väga u1atusļilruna, 1ugedes sel1esse peal,e Euroopa ka Ida-Aasia (Jaa_
pani), Amee,riļ<a ja Sri Lanka (Tseiloni). Aastai t782 nimetas Patrin
Altai obļastist kogutud taimi osaļt įeis,endiks X. strumarįurn var. sįbįrį'
cum, osalt aga käsitas neid ises,eisva liigina X' sįbirįcum' eraldades nad
K,esk-Euroopas ilevinud liigist X. strumarįum.
Xanthįurn sįbįrįcum l Patrin in Sched.
Siberi väärtakjas
apud Widder in Fedde, Ęepert. 20 :32. |923.
- X. strumarįum L' Sp. Pl.
987. 1753, p. p.; Maxim. Prim. Fl. Amur. 152. 1859, p. p.; Smolj. in Fl.
URSS 25 529' 1959' - ĀypHurrrunx cu6upcxuü1' (47. joon.)
O. Vars 40-60 cm kõrge, sirge, iugev, lihtn'e või veidi ha,runenud,
.allosas ruljas, sile, ü1aļ vaoline; lehed munajas-kolmnurkjad või süda'
jad, 5-9 cm pikad ja 5-l0 cm -laiad, peaa,egu terve või ebaühtlaselt
saagjashambulise Servaga' mõįemal pinnal peenitkesed lidus või karedad
karvad; l,eherootsud 3-ll cm pikad. Emas-korvõisikuįe üldkatis ovaal'ne,
puhetunud, allosas ahen,enud, 12-15 mm pikk, 4-7 mm lai, näärmeüin'e,
:ühtl.aselt kaetud l-2 mm pikkuste ogadega; need oh peenikesed, sir-

ķ 2.

I

sįbįrįcum (lad. k.)

_

siberi, Siberist pärinev
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47. joon. Siberi väärtakias (Xanthium sįbįricum): ą
(orig.)
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48. joon. Siberi väärtakja (Xanthium sibirĮcurn) ļeiukoht Eestis.

-ged, alusel pisut jämenenud, tipul haakjalt kõverdunud, alusest kuni
keskosani näärme,lised, karvased või paljad, kolļakad või rohekad; noka,kesed üldkatise tipul enamikus sirged, vahe,l sirpjalt kõverdunud, t.era'vad, sageli ebaühtlaSe Suurusega, ürksteiseSt eema1dunud, paralloels,ed,
,harvemini üksįeisel'e ligistunud.
Õitseb juulist septembrini.
Eestist on leitud tulnukana üks eksemplar 1954. a. Tartu raudtee_
iaama juurest. (48. joon.)
Üldlevik. Esineb Nõukogud,e Liįdus Kaukaasias, Lääne- ja Ida_Sibelris, Ķesk-Aasias, Kaug-Idas; kasvab jõgede kallastel, jõeorgud,es ļiival,
"aga ka prahiįaikadel.

2. sektsioon Campglorrhgncha (Wallr. em. Widder) Widder, phyton
12 (l-4):1B5. 1967.
- Trib. B' CampgĮorrhgncha Wallr. B'eitt' 2:228,

'235' |B44, p. max. p. _ Subsect. CampgĮorrhgncha Wallr. ern. Vlidder in
Fedde, Repert. 20:lB. 1923.
Sektsiooni ,kuuļuvate taimede kõik osad
kaetud
karedate karvadega, leherootsud ja -rood on punakad, valmi"on
,nud liitviįjad on suuremad kui sektsioonis Xanthium, pruunikad kuni
'tumepruunid, karedakarvased, näärmelised või peaaegu paljad.
Nokāke_
:s'ed on sirged või vastakuti sirpjalt kõver,dunud, haakja, harvemini singe
;tipuga.

ll9

'Widder eraldab lii'tviljade karvasuse alusel 2 rīda: Gļabrata (Widder, 1923) ja Hispida (Widder, 1923, 1925).
Esimesel on liitviljade üldkatis,e ogad ja noka'kesed peaa'egu võį
täiesti paljad, veįdi näärmelised. Siia kuuĮuvad eranditult Ame,erika
päritoluga 1iigid, millest Eesti alal 1eidub X. occįdentaĮe Be,rtol. Rea
Hispida Widder liitviljade üļdkatise ogad ja nokakes'ed on 'enam_vähem
karedaka,rvas,ed, näärmeļi.sed. Siia kuulub ka1ļas-vääriakjas ja Cavanil_
lese väärtakjas.

3. Lääne-väärtakjas - Xanthįum occįdentaļel BertoL Lucubr. 2:36.
X. strumarium L. SplB22; Widder in Fedde, Repert. 20 :60. 1923.
Pl. 987. 1753, p. p. - X. strumariurrl L. subsp. įtalįcum (Moretti)
3aIIaĀ_
D. Löve, Bot. Jour. Linn. Soc. 7l:271. 1976, p. P.
-ĀypuĪlIUHĪįK
ulrü. (49. joon.)
o. Vars 25-l50 cm kõrge, vaoline, tömbikandiline, harunenud;
leh'ed suured, kujult pugu-väärtakja Įehtede sarnased, 7-t0 cm pikad,.
8-9 cm laiad, aļusel südajad, 3-5 terava hõlmaga, ebaühtlaselt teravahambalised, kaetud tihedalt harjaskarvadega ja hõredalt näärmerkarvadega; leheroots 5-l l cm pitkk. Emas-korvõisikute üldkatis on piklik,
puhetunud, aluse ja tipu suunas ahenev, lB-23 rnm pikk, 5-B mm lai,
pruunikas või tumepruun' p,eaaegu paljas, harvade karedate ja näärmekarvadega, kaetud kisuliste 2,0.-4,5 mm pikkuste sirgete paljaste ogad,ega, mis on haakjarlt kõverdunud tipuga, rha'rva näärrmelise a,lus'ega;
nokad 3-4 mm pikad' väga tugevad, jämedamast alusest lühihaakja
tipu poo1e peen'ertevad, sirpjad, üksteist puudutavad, paljad või hõre_
dalt karvased.
Õitseb maist augustini.
Eesti alal tulnukana esmakordsslt leitud Tallinnas prahipaigall 7. x
l967 hulgalis,eĮ,t (A. Remmel). Kasvab põĮdudel, 't,eeservadel, prahipaika*
del, raudt,e,etammideļ.
Üldlevik. Lääne-Indiast pärinev umbrohi. Levinud Bermuda ja
Bahama saartel ning Suu,r- ja Väike-Antilli saarestikus, samuti Vene_
tsueela ranniku mägistes savannid,es.
Euroopasse ja NSV Liitu sattus arvatavasti käesoleva sajandi'
2Q_ndaįel aas,tatel, kuna F. Widd'eri monograafias (l923) s,eda liiki Euroopast veel ei mainita. Aastal l934 įeidis M. Kotov liiki Taga-Kaukaasiast"
1959. a. Krasnodari krais't.

* ų.

Xanthįum Caaanįįįesįį2 Schouw in
Cavanillese väärtakjas
Ann. Sci. Nat. III Bot. 12:356-357. 1849, p. p. (excl. syn.); Widder in
X. itaĮįcunl Moretti in Diarii Phys. ChemFedde, Repert' 20 :82' 1923.
X.
strumarįunl L. subsp. įtaļįcum (Moretti)
5
|822'
:
B'
Nat.
et Hist.

-

I

occįdentaĮe (lad. k.)

lääne-, läänemaine.

2 Hispaania botaaniku -A. J. Cavanillese (1745-1804)
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49. joon. Lääne-väärtakjas (Xanthiun oc'cidentaĮe)i a'
D

_

emasõisik.
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taime ülemine osa (orig.)'
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50. joon. Cavaniļlese väärtakjas (Xanthiun CauaniĮĮesĮi): a
osa, b _ emasõisik. orig.

taime

ületnine,

D. Lõve, Bot. Jour. Linn' Soc. 7l:27l.
(50. joon.)

1976.

-

ĀypuuurHNx Kasanluleca.

o. Vars kuni l m kõrge, harunenud, karedakarvane. Lehed munajad, nõrgalt kolmehõlmalised, tömbilt kolmnurksed või peaaegu südajad.
Korvõisikute üldkatis laimunajas kuni kerajas, 20-25 mrn pītk ja it-.
14 mm lai, näärm,eline, hajusaļt kaetud pikkade karedate karĻadega.
Nokad 7_B,5 mm pikad, sirged, ogadest palju iugevamad
1a pikemād,
üksteisest ,eemaļdunud, peaaegu kuni peenikese tipuni tiheda1l kaetud
'karvade ja näärmetega. ogad pe'enikesed, alusel jämenenud, sirged,
haakja tipuga, 4_6 mm pikad, kurni pool,e kõrguseni tihedalt kaetud
įlt_
kade karvade ja näärmeüega. Alumised ogad on tugevasti allapoole suu_

natud. Taime välisļaad varieerub vähe.
Õitseb juulisi olktoobrini.
Eesti alalt on seda iulnukat leitud Tartust ujula prahipaigalt 1962. a.
ja Tallinnast Ü,lemiste prahipaigalt l967. a.
Üldlevik. Nõukogude Liidus įeitud peale Eesti ka Ukrainast. LõunaAafrikas, Alžeerias; Lõu.na-Ameerikas jõekallastel ja kuliuurpinnasel kõigis kliimavööimetes; tulnukana Haval ,saartel ja Euroopas. Viimases
.rnärgiti esmakord,selt l866. a. Prantsusmaa'l,t, hilļem iJispaaniast ja
Sveitsist.
Majanduslik tähtsus puudub. Võib kujuneda umbrohuks.

5. Kallas-väärtakjas Xanthįum ripariu'm| ltz. et Hertsch in Bot.
zeit. 12:34-35. lB54; widde,r
in Fedde, Repert. 20: 19 et lOt, fig. 33,
34. 1923; Smolj. in FĮ. URSS 25:529. 1959.
- X. įtaļįcum Moretti in

Diarii Phys. Chem' et Hist. Nat. 5 : B. !B22, p. p.
X. slrumarįum L'.
- Soc.
subsp. įtaįįcum (Moretti) D. Löve, Bot. Jour. Llnn.
7t:271' lg76,
.p. p.
deperoooü. (5l. joon.)
ĀypunurHzx
o.- Vars 15_70 cm kõrge, vaoline, helekollane, harvade kar,edate
Į<arvadega; lehed kolmnurkjad või munajad, kolme või viie mitte sügavalt lõikunud hõlmaga, ahenenud alusega, teritunud lipuga, 9-lB įm
,pikad, 7-13 crn laiad, ,ebaühįlaselt saagjashambulised, āõĮemalt pin.nait karedakarvased ja lühikeste kuļdkollaste näärmekarvadega; tįne.rootsud 5-l5 cm pikad, hõredalt karedakarvased. Ü1dkatis Įttiptitin"
või piklik, sümmeetriline või ebasümmeetri1ine, pruun, kol1akasįruun,
,sagerļi punakas, |6-22 mm pikk ja 5-9 mm lai, kogu pinnal tihedalt
kaetud harjaska,rvade ja ogadega. ogad 2-3 mm pūad, kuldkollased,
peenikesed, pisut kõverdunud, peenema naaskelja, harvemini enam_
vähem haakja tipuga, aluselt poole kõrguseni tihedaļi kaetud harjas- ja
näärmekarvadega; no'kakesed 5 mm pikad, tugevad, sirged voi pisut
haakjad, p,eaaegu tipuni kaetud näärme- ja harjaskarvadega.
Õitseb juulist oktoobrini.
Eesti territooriumiļt on s,eda tuļnukat koguiud alates 1957. aastast.
Tallinnas Tondi raudteejaama juures raudtee muldkeha nõlval esines
'| ,rļparįatrl (lad. k., sõnast ripa

_

kallas)

_

kallas_, kalda-, kaldal kasvav
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5l joon. Kallas-väärtakjas (Xanthium riparium)" a
emasõisik.
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52. joon. I(al1as-väärtakja (Xanthium rĮparium) ļeiukohad Eestis.

ta nelja aasta jooksul hulgaliselt ning elujõulisena' pr.odutseerides

ida-.

nemisvõimelisi s'eemneid. Ķogumik hävis raudįee laiendamise tõttu. Peaįe'
sdll'e on 1iiki korduvali l,eitud Ta11inna ümb'ruses raudteelt, Tartus.t, Valgast, Pärnust, Narvast, Jõhvist, Ęakvorest, Tapalt, Vastse-Kuustest.
(52. joon.)
Ūldlevik. Nõukogude Liidus on peale Eesti leitud Lätist, Moskva
ümbrusest, Tuuļa lähedalt, Voroneži ja Belgorodi oblasiist ning .mõnest
Ukraina oblastist, viimas,el ajal ka Saraatovist, Kuibõševist, Uljanovskist
ja Volgogradist. Liigi kodumaa on Põhja- ja l(eslk-Euroopa. Lähedane
Põhja-Ameerikast pärinevale liigile X. echįnatum, mis toodi Euroopasse
möödunud sajandil. Kasvab jõeka'lĮastel ja -orgudes, liival, t'eeservad'eļ,
raudteedel, prahipaika d,el.
Tüüpi1isest 1iigist erinevat teisendit on leitud Elbe jõe orust ja lähemast ümbrusest. F. Widd'er nimetas sell,e rkallas-väärtakja teisendiks
var. aļbinum (Widder in Fedde, Repert. 20:l05. 1923). Teis'end erineb
kallas-väärtakjast kõrgema kasvu ning suuremate ja ümaramate ļehtede
pool,est. Liitvitljade üldkatis on munajas ja tihedamali ogadega kaetud
kui tüüpvaria,ndi1. Hiljem nimetas Widd,er sel1e omaette 1iigiks
Xanthįum albįnurn (Widd.) H. Scholz, mille Elbe_äärset teisendit ta käsi_
aįbinum (Widd.) H. Scholz subsp. riparium (Čelak.)
tas alamliigina
- X.Ta11innast,
Widd. et \Magen.
Kop1i raudtee äärse1t toornahkade ļao_
l2:5

a

53. joon. Xanthįum aĮbinum

subsp rįparįum'.

Orig.

a

-

tairne ülemi'ne osa,

b_

emasõisik.

platsilt leitud (A. Remmel B. X 1968) eksemplarid määras F.
nimetatud alamliiki kuuluvaks. (53. joon.)

J'

Widder

2. alamperekond Acanthoxanthįurn (DC.) Widder in Phyton 1t (l_
2):71' 1964.
Sect. II Acanthoxanthįun DC. Prodr. 5:523. 1836.

Sect. II Acantltopliunt.
Wallr. Beitr. Bot. 2:241. 1844.
Acanthoxanthįum Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. 17: ll0. 1869. Lehed
rombja, mitte kunagi südaja aius,ega; nende alusel riks või kaks kolmeharuiist kollast asteļt; üldkatise tipul üks sirge ogajas nokake, teine puu'
dub peaa,egu alati; kogu üld,katise pind kaetud ogadega, mili,e tipp on
luigekaelataoļiselt kõverdunud.

6' Astel-väärtakjas
spinosurn, L' Sp. pl. 9B7. 1753;
- 20Xanthįum
Widder in Fedde, Repert.
:122. lg23; Smolj. in Fl. URSS 25 :528.
1959.
Acanthoxantltįurn spinosum Fourr. Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S.
17:

ll0. 1869. - ÄyprrnruuuK Į{roJIbĪIaTuü. (54. joon.)
o. Vars 20-120 cm kõrge' püstine, ruljas, peenelt

vaoline, lihtne
või alusest peale iugevasti ha,runenud, hõredalt kaetud iühikeste kar,edate
karvad'ega. Lehed vahelduvad, lühirootsulis,ed, rombja alusega, pealt
tumerohelis,ed, ait valgeviltjad; tipmised ļ,e,lred terved, hambulised, alumised sopilishambulised või 3- või 5-hõlmaļised' keskmine hõlm sage,li pikliku teritunud tipuga. Isas_korvõisikud mitmeõie1ised, üļdkatise ļeheke_
sed vabad, ühe r,eana, putkõied 5 hambaga, tolmukaid 5, tolmukotid
vabad, emakas ar,enemata. Ema,s-korvõisikud kaheõi,elised, üldkatise lehekesed kokku kasva'nud, ka,etud kisuliste ogadega, mille tipp on luigekaelatao1iselt kõverdunud; ü1dkatis'e tipul üks peenike sirge naaskeljalt terav
nokak,e, teine sageli puudub. Korvõisikud asuvad varre ja okste tipul liit_
õisikutena ja lehekaenaldes.
oitseb juulist s,eptembrįni.
Eesti territooriumi1t leiti esmakordselt Tartust (l923); tänapäeval
sagedamini esinevaid tulnukaid raudteejaamade ümbruses, raudteede1,
tänavatel, tühjadel platsidel, prahipaikadel. Tapal leidus teda hulgaliseltraudüe'ejaama naabrus,es asuvail ,hooldamata kartulipõlļul (l963).
(55. joon.)

Üldlevik. Asįel-vää'rtakja kodumaa on Lõuna_Arneerika, nagu tõen_
davad ta emas-korvõisiku leiud pampade pliotseenist; peamiselt lB. šajandil levis taim sealt kõikide mandrite parasvöötmealadele.

5. triibus Heļįantlleae Cass.2 in Bull. Soc. Philom. Paris l73. lBl5;
O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pilanzenfam. 4 (5) :210. lBBg-1894.
Trib" Heļįanthoįdeae Benth. in Benth. et Hook. fil. Gen' Pl. 2: l89. lB73Rohttaimed või poolpõõsad, harvemini põõsad või puud, enamasti vas_
-takuti
asets,evate, sageli karedakarvasįe l,ehtedega. Korvõisikuįe üldI

spinosurrl (lad. k.' sõnast spina

2 Koostanud V.

_

oga, astel)

_

,ogaline, astla-ļine.
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54' joon. Asteļ-väärtakjas (Xanthium spīnosum): a ja b
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55. joon. Astel-väärtakia (Xanthiurn spinosum) ļeiukohad Eestis.

katise leherkesed ühe, kahe või miime reana' välimis,ed valdavaļt lehetaolised. Õisikupõhi peaaegu a1ati kil'ejaie sõkalsoomustega. Korvõisikud
enamasti keerl- ja putkõitega, harvemini ainult putkõitega, enamasti
h'eterogaamsed, mõnikord homogaamsed, sageli laiade ääris-keelõitega.
Õiekroon nii keerl- kui ka putkõitel hariļilkult ikollane, harvemini (eriti
äärisõite,l) įeise värvus,ega. Tolmukotid tömbi või ümara alusega. Emaka_
kaela harud tipus lamendunud ja tömpunud, mõnikord lühikeste jätketega; steriilsetel õitell on ,e'makakael harriļikult harunemata. Pappus koosneb vähestest jäikadest harjastest (mitte kunagi karvadest) või soomustest, vahel puudub hoopis.
Triibus hõlmab umbes l70 perekonda, mis on levinud peamiselt
Arneerikas.

Sellesse triibusesse kuulub
samuti päevaliil ja topinambur.

9 Eesti NSV

floora VI

hulk laialt tuntud

dekoratiivtaimi,
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PEREKON DÄDE tt{ÄÄRAmIsE'TÄBEL
Lehed suur'ed, terved,'roolsųtud, varfeümbirised. Korvõisikud suuredi
üksikplt. Keelõįed mitmevärvilised
Zįnnįa L.
20. perekond tsinnia

-

2
Lehed pole varreümbrised
Lehed lõhestunud kitsasteks hõļmadeks, kui aga terved, siis kitsassüstjad või lineaarļsed. Korvõisikud pikkadel peentel raagudeļ, värvikate keelõitega. Ürldkatis kahgreali,ne. Taimed enam-vähem pal-

;

jad

Taimed
3.

teistsugused.

4

Lehed kaheli_sulgjagused,'niitjate hõlmadega' Keelõied suured, l,52 cm pikad. Pappus puudub
Cosnto.s Cavan27. perekond kosmos

-

Lehed ühekordselt lõhestunud kitsasteks hõlmadeks, kui aga terved,
siis rkitsassüstjad või lineaalsed' Ī(eelõi,ed enamasti väiksemad. Pappus puudub või koosneb kahest väikesest hambakesest
24. perekond neiusilm * Coreopsis L4.
b.

Lehed terved
Lehed lõhestunud
Lehed suured, laimunajad või munajad, üle

5
9
l0 (l5) cm pikad"
rootsuga (vahel ülemised rootsuta). Korvõisikud suured, enamasti
üksikuļt. Pappus koosneb ļ<ahest kergesti varisevast harjasest
HeĮįanthus L-'
23' perekond päevalill

.

6.

7.

-

Lehed kõige rohkem l0 (l2) cm pikad. Korvõisikud 2-3 cm läbimõõdus või väiksemad. Pappus lühikes,e hambulise ääriseņa, Soomus6'
tena või harjastena voi puuaut ltase
pruunid_
Keeļõi,ed suured (2-s cm pikad), kollased, punased või
Üldkatis 2 4-r'ea!ine. Pappus puudub või esineb lühikese hambulise
äärisena
Keeįõied väiksemad, va1ged või kollased. Ü1dkatis l' või 2-reaļine&
Pappus soomusįena või nelja kisulise harjasena
Putkõite putkeosa aheneva alusega, õisikupõhja sõ'kalsoomused tömbid või teritunud, ei ulatu (või ulatuvad ainult vähe) üle 'kettaõite
Rud.beckįa L.
2l' perekond päevakübar

-

Putkõied pisut muguljalt jämen'enud aļusega, õisikupõhja sõkalsoo_
mused tugevad, terava tipuga, ulatuvad silmapaistvalt üle kettaõite
Echįnacea Moench
22. perekond siilkübar

-

8.

Keelõied valged, väikesed. Korvõisikud väikesed, püstised; ü1dkatis
tįher'ealin'e. Pappus soomustena
Galįnsoga Ruiz et Pav28' perekond võõrkakar

-

į30

:1

-i.r

:)

I(eelõied kollased. Korvõisikud l-2 cm läbimõõdus, longus; üldkatis
kaherealine. Pappus enamasti nelja kisulise harjasena

26. perekond ruse

9.

-

Bįdens L. (B' cernua)

Korvõisikud suured, longus. Lehed kuni kolmeli sulgjagused. Mugul_
jate juuriega taimed

25. perekond daalia

-

DahĮįa Cavan.

Korvõisikud püstised; kuni 7,5 cm läbimõõdus. Juurred pol,e mugul_
jämenenud
l0
į0. Lehed sulgjalt ļõhestunud. Keerlõied koļlased, hästi silmapaisivad.
Pappus lühike, kroonikujuline

jalt

2l'

perekond päevakübar

*

Rudbeckįa

L. (R'

Įaciniata\

Lehed lõhestunud kuni |kahelisulgjad. I(eelõied enamasti puuduvad.
Pappus kahest kuni neljast kisulisest harjasest
26. p,enekond ruse

-

Bįdens L.

l. alamtriibus Zįnniįnae o. Hoffm. in Engl. et P,rantl, Pflanzenfam.
(5) : 224. l889-lB94.
Korvõisikud heterogaamsed. Äärisõied on vil_
emasõied;
kettaõįed mõlemasugulised, ka ,enamasti viljuvad. oisi_
iuvad
kupõhjal kilejad sõkalsoomused. Pappus puudub või ,esineb harjasteną.

a

20.

tsinnia e. pruudisõlg
Sysf Pl. ed. t0 : 1221. 1759 (nom.

prer,ekond

-

Zinnįa1 L.

conserv.).

Paljad või karvased ühe- ja mitmeaastased rrohttaimed või poolpõõ_
sad enamasti vastakut,e terveservaliste rootsutute lehtedega. Üldkatis

kellukjas kuni ruljas, s,elle lehekesed katusekivide taoliselt mitme reana,
välimised sisemistest lühemad. Korvõisiku põhi kumer või koonusjas,
'vilja valmimise ajaĮ ruljas, kilejate sõkalsoomustega. Korvõisikud hete_
togaamsed, tipmised, keskmised kuni suur,ed, pikkadel, korvõisiku alusel
jämenenud raagudel. Putkõied on mõlemasugulised, viiehambalised, hõredalt kaetud väikeste näärmekarvadega; tolmukottidel alus,el įise. Keelõied
on ühe reana asetsevad näärmekarvased Viljuvad 'emasõied. Seemnised
enam-vähem kolmekandilised või lapikud; putkõite seemniste pappuS
koosneb ühest kuni kolmest erineva pikkusega ohtest, keeļõite seemnistel
pappus puudub.
Perekonda kuulub ligi 20 liiki, mis pärinevad Mehhikost, Texasest,
Arizonast, Brasiiliast ja Tšiilist. Mitmed liigid on laialdaselt tuntud ilu_
taimedena.

t

Zįnnįą

įanud S. Talts. 9į

Göttingeni ülikooli professori J. G. Zinni (Į727_1759\ auks.

_

Koos-

:r3l

Harilik tsinnia e. (harilik) pruudisõlg -Z,įrutįa eĮegans l JacqColl. bot. 3 :152. 1789; DC. Prodr. 5 : 536. 1836; O. Hoffm. in Engl. et
Prantl, Pflanzenfam. 4 (5) :225. 1894; Schmaļh. iDn. Cp. u IoxH. Pocc2:55. lB97; Hay,ek et Hegi in Hegi, Il'lustr. Fļ. Mitt._Eur. 6 (1):527l9l8; Vassi\cz. in Fl. URSS 25 532. 1959; Dobr. in o"rr. yPCP lt: ļ64l962; Üksip in Eesti taim. määr. 627. l966. - LĮuHHtlg l.r3flņHafl.

.

A l.

(56. joon.)

püstine, tugev, lühikarvane, hafunev, 20-80 (l00) cm
kõrge. Lehed munajad kuni laimunajad, varreümbrised, lühika'rvased ja
kar'edad, võrdlemisi suu'red, 3-5 (7) rooga' Üidkatise lehekesed ümarmunajad, karvas,ed, tömbid, tipul mustja äärisega' Korvõįsiku põhi kumer"
sõkalsoomustega, mirlle tipp on sugajalt narmastunud. Korvõisikud kesk_
mise suurusega (4-5 cm läbimõõdus) või suured (l0 cm ja rohkeml
läbimõõdus). Putkõied väikesed, kolļased klni oranžid, .keelõied Sūürfed,
valged, ko11as,ed, hele- või tum,epu,nased, lil1ad või ka kahevärvilised
(näit. punane koltlasega, lilla valgega). Seemnised 5-|2 (14) mmpikad,
enam-vähem lapik-kolmnurkjad, paljad, putkõitel lapikjalt talbjad, lühi-

o. Vars

karvased.

Õitseb rikkalikult (juulist) augustist septembrini (oktoobrini), sageli
külmadeni.
Kasyatatakse E,estis tihti aedades ja parkides iļutaimena, enamasti
täidisõieliste soriidena
Üldlevik. Tsinnia pärineb Mehhikost, kultuuris aga on peaaegu kogi-*
maailmas.
Majanduslik tähtsus. Kauaõits,ev, vähenõudlik ja põuakindel iļutaimon ,tuntud kõrged, madalamad (40 cm) ja Įühiraolised kääbusjad (umbes 20 cm) sordid. Eeļistab päilkesekü1lasi kasvukohta. Sobib hästi
peenra- ja lõikeli'lĻeks.
Kasvatatakse ka teisi Zįnnįa liike, nagu näit. Mehhikost pärinev
30-40 cm kõrge, l'ehed kitsaZ. Haageana Rgl. (Z. mexicana holrt.)
ko,llakate
või pruunikate putk- ja,
korvõisikud
kui
liigil,
mad
eel,misel
põhjal
terveservali's'ed.
otanžide keelõiüega, sõkal,soomused korvõisiku

alamiriibus Heįįanthįnae (Verbesinįnae o' Hoffm. in, Engl. et
Prantl, PĪlanzenfam. 4 (5) :226. lBB9-lB94). - Korvõisikud heterogaamsed või homogaamsed. Aärisõi,ed on viljuvad või sįeriils'ed emasõied; putkõied mõl.emasugu1is'ed, viljuvad, kõige sisemised mõnikord ste_
riiised. Õisikupõhjal kilejad sõkaisoomused. Pappus puudub või koosneb
hambakestest, harjastesi või väikestest varisevatest rsoomüStest. Seemnis
on vahel külgedelt kokku surutud, vaheĮ mitte.

2'

I
t32

eĮegans (lad. k.)

-

elegantne, peen.

56. joon. Hariļik tsinnia (Zinnia elegans).

orig

2l.

p,erekond päevakübar
Sp. Pl. 906.

-

Rudbeckįa| L.

1753.

Poolkõrged kuni kõrged ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed. L,ehed
vahelduvad, harvemini vastakud, lõhėstumata või ļõhestunud, rootsulised. Korvõisikud keskmised kuni suured, pikkadel raagud,el, üksikult või
vähes,earvuliselt. Üldkatise lehekesed kahe, harvemini kolme-nelja ,reana,
rohtjad. Õisikupõhi kumer, vananedes kõrgelt kuhikjas, sõkalsoomustega.
Aärisõied steriils,ed, väga pika keel,ega, tkolįased, punas.ed või pruunid.
Kettaõįed mõlemasugulised, fertiilsed, enamasti pruu,nid või tumepuna_
sed. Pappus puudub või esineb lühikese hambulise äärrisena. S'eemnis
mitmosugune, sageli prismakujuline, neljata,huline, paljas.
Penekonda kuulub umbes 40 liiki, mis llooduslikult kasvavad PõhjaAmeerikas.
Eestisse on introdutseeritud l l liiki. Peale allpool rkäsitletud liikide
kasvatatakse Eestis, eriti viimastel aastakümn-etel, suhteliselt rohkesti
tumekollasįe kee'lõitega ja mustjaspruunide putkõitega iļusat päevakübarat (Rudbeckia speciosa Wender.), kollaste keelõitega (mille
alusel on sageli purpurpunane laik) üheaastast kah,eVä,rvi1ist
päevakübarat (R. bico'tor Nutt.). Päevakübaratest kasvatatakse ka
rohkesti hübriids,eid aiasorte.

LlIKIDE MÄÄRAMIs'E. TABEL

ļ.
'

Ühe- või kaheaastased karedakarvased taimed. Äärisõied erekollased. Pappus puudub

3.

Karvane päevakübar

-

Rudbeckįa hįrta L.

Mitmeaastased paljad või veidi karvased taimed. Pappus lühikese

äärisena

2.

2

Lehed lõhestunud, putkõied pruunikasrohelised
2. Lõhislehiņe päevakübar
Rudbeckįa Įacįnįata L.

-

Lehed ļõhestumata, hõredalt hambulised või terveservalised. Putkõied mustjaspruunid
l. Särav päevakübar - Rudbeckia fulgida Ait.

l. Sär,av päevakübar _ Rudbeckia fulgida2 Ait Hort. Kew. 3:
^
25|. 1789; DC. Prodr. 5 : 556. 1836; Hayok et Hegi in Hegi, Illusįr. Fl.
I

Rudbeckįa

_

kas olof Rudbecki (1630_1702) või įema samanimelise poja

(1660-l740) auks; mõlemad olid Upsala ülikooIi botaanikaprofessorid; avaļdasid töid

ka koos. _ Koostanud A. Süvalepp ja H' Võsamäe, täiendanud V. Kuusk.
2 fuĮgĮda (lad. k.) _ vä,lkuv, särav, .hiilgav.

t34

6 (l),;594. t9l3-1918; Gleascn, Illustr. Fl. Northeast. Un.
St. a. Adj- Can.,3:-346. 1968. Pyl6exnn 6necrgņag. (57. joon.,

Mitt.-Eur.

a-d.)
9ļ. Vähe, kuni rikkalikult harunenud püstiste vartega rohttaimed'
40-60 (B0) cm kõrged' Varred ja lehed ,lühiharrjaselised või hõredalt

karvased. Lehed vaheļduvad, suuruselt ja kujult väga va'rieeruvad, hõredalt hambuli,se või terve servaga. Alumised įehed südajad kuni laisüst_
jad, pikarootsulised, ü,lemised rootsuta kuni pooleldi varrreümbrised, lai_
lįneaalsed või rombjad kuni 1aimunajad. Korvõisikuid üks või mitu, 4B cm ļäbimõõdus (koos äärisõitega), pikkadel raagudel. Äärisõisi kuni20,
tumekollased, l-4 cm pikad; kettaõied mustjaspruunid. Õisikupõhi pool_
kerajas või ovaalne, l-l,8 em läbimõõdus. Üldkati,se lehekesed laiuvad
või tagasi ikäändu'nud, pa:ljad, harva hõredalt karvased' Emakasuudme
lisemed (ha,rud) väga 1ühikesed ja tömbid. Seemnised neljakandilirsed,
pappus lühikese, pisut hambulise äärisena.
Õitseb augustist oktoobrini.
Eestisse introdutseeritud möödunud sajandi teisel poolel (l868),
kuid suhteliselt vähe ļevinud. Vähenõudlik ja õiterikas püsililI, mis kasvab hästi igal aiamuįla1, kuid vajab päikesepaisįelist, mitte 1iigniisket
kasvukohta. Lühieaįine, nõuab 3-5 aasta tagant uurendamist.
Üldlevik. Põhja-A,meerikas Pennsylvaniast Michigani, Arkansa,se ja
Alabamani; esineb mitmesugustel kasvukohtadel, alate,s kuivadest kaĮju_
nõlvadest kuni niisket,e m,etsadeni.
Majanduslik tähtsus. Sobiv püsilillepeenardele ja vabakujulistesse
rühmadesse; kasutatav ka lõikelillena.

Liigisisestest ühikutest on erįstatud teisend
var. SulĮįaantii (Boynton ,et B,eadĮe) C,ron.
vähcnr
- lehedcmlaiemad,
karvased, įeravahambalise servaga, äärisõied 2,5-4,0
pikad; esineb
ka Eestis; erįti kaunis on rikkalikul,t ja kaua õitsev sort 'Goldsturm',
toodud Eestisse 1961. a.
Lõhislehine päevakübar
Rudbeckįa Įacįnįaįaļ L. Sp. Pl.
906. 1753; DC. Prodr.5:555. 1836; Schmalh. @.ll Cp. n Īoxrr. Pocc.2:57.
lB97; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt-Eur. 6 (l) :506. l9l3l9l8; Vassi|cz. in Fl. URSS 25:540. 1959; Pēt. in Latv' fl.4:369. 1959:
Dobr. in o.ņ. VPCP 11:169. 1962; Uksip in Eesti taim. määr.628. 1966.PyĀ6eran pacceĮļ,eunal. (58. joon.)
E. Roomava risoo,miga, |,5-2 m pikkuste ruljate pa{jaste, ülaosas
veidi harunenud, alt puitunud vartega rohtjas püsik. Lehed suured, rootsulised, jämedalt hambulised, sulgjalt lõhestunud või 3-7 hõlmaga, paĪjad või ,hajusalt karvased. I(orvõįsikud üksikult, pikaraolised, 2,5-7,5om
läbimõõdus. Ü1dkatise lehekesed laisüstjad, rohelised. Äärisõisi B-l0
(16), Įaiuvad või a'llapoole käändunud, 'kollas,ed, 3-6 cm pikad. I(etia-

A 2.

|

Įacinįata (lad. k.)

_

rebenenud, lõhestunud.
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b

C

W
Wr
e

_
Q.
- taime üļemine osa, D emaka_
keskmine leht; karvane päevakübar (R. hįrta): e _ ülemine
* puikõis, g _ emakasuue. (a ja d orig')

57. joon. Särav päevakijbar (Rudbeckia fuĮgida)|

sru., _
"

putkõįs; d

_

leht,

f

Y

d

b

o
58. joon. Lõhislehine päevakübar (RudbeckĮa Įaciniata)|
lihtõisikuline sort.

a _ õitsev haru (orig.), b _

õied pruunikasrohelis'ed. Emaka,suudme harud lühikesed ja tõmbid. Pap_
pus lühikese hambulise äärįsena. Seemnised neljakandilised'
Õįtseb augustist septembrini.
Eestisse iintroduts,eeritud möödunud sajandi algul (1807), kuid suh_
įeliselt vähe levinud. Aedades on aga sage tema intensiivseļt kollasįe
õitega täidi,sõisikuļine sort 'Goldba'll', mida Eestis, eriti maal, on kasvatatud aļates l9l3. aastast. Rahvasuus nimetatakse talijo'rjeniks.
Üldlevik. Põhja-Ameorikast päri'nev taim, mis on levinud Quebecist
kuni Floridani, läänes kuni Montana, Idaho ja Arizonani; kasvab niisketes kohtad,es.
Majanduslik tähtsus. Vähenõudlik, pirkaealine ja kergesti metsistuv
püsik. TäidįsõisiĻulįne sort õitseb rikka1ikult. Eelistab niisket mulda.
Lamandub kergesti. Paljundatakse jagamisega. Kasutatakse ka lõike_
lill'ena.

Eristatakse tugev ja suur'ekasvuline, enamasti sulglõhiste,lehtedega
ja väiks,em
var. įacįnįata
teis,end
- var. humįļįs G'ray.

-

-

A 3. Karvane

päevakübar

Rudbeckįa hį'rta

' L.Sp.Pl.907.

DC. Prodr. 5 :556. 1836; Hayek et Hegi i,n Hegi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (l) :505. l9l3-l9l8; Vassilcz. in Fl. URSS 25:539. 1959; Pēt. in
Latv. fl. 4:370. 1959; Dobr. in <D"rr. yPCP ll :170. 1962; Sokol' in On.
Jlerrr.rurp. o6n. 4:227. 1965; Üksip in Eesti taim. määr. 628. 1966. Pya6exįn BoJIocI4cTafl. (57. joon., e- g.)
o- ų. Lühiealine taim. Vars püstine, 30-100 cm kõ,rge, lihtne või
harunenud, karedaka.rvane. Lehed vahelduvad, ļkolm'e selgesti eristatava
rooga' alumised süstjad kuni elliptilised' ah-enevad pikaks ļaiaks rootsuks, ülemised lineaalsüstjad või süstjad, terve või hõredalt hambulise
servaga, rootsuta. Õisikud üksikult, pirkaraolised, 6-10 cm įäbimõõdus.
Üļdkatise l,ehekesed süstjasĮineaaJsed, kar,edakarvased, 'roh'elised, rõht_
salt laiuvad või tagasi 'käändunud, mõnikord ku'ni keelõite pikkused.
Keelõisi 10-20, 2-5 cm pikad, kuldrkollased, vahel alusel tumepunase
laiguga. Putkõied peaaegu mustjad, hilj'em tumepruunid. Õisikupõhi
poolkerajas või munajas, teravate, s,ervä,l ripsm,e'liste sõkaldega. Emakasuudm,e harud pikad, lintjad, teravatipulised. Seemnis neljakandiline.
Pappus puudub.
1753;

Õitseb juu'list septembrini.
Eestis ka.svatatakse ühesuvis.ena lõikeliļledeks või püsilillepeenardel.
Üldļevik. Põhja-Ameėrikas laiaļt levinud ka umbrohuna.
Majanduslik tähtsus. Kasvutingimu,Ste suhtes vähenõudlik suvelillKülvatakse aprrilli keskel lavadesse.

I hįrta

į38

(lad. k.)

-

karvane'

22. perekond siilkübar
- Echį.nacea
l4eįh. pl. 59l. 1794.

l

Moench

Mitmeaastased rohttaim,ed terve või hambulise servaga vahelduvate
lihtĮehtedega.'oisikud üksikult või vähesearvuļiseĮt pikkadel raagudel.
Keelõįed steriilsed või rudimentaarse . emakaga, punased' valkjad või
kollased, allapoole rippuvad. Üldkatise lehekesed 2-7 reana, erineva
pikkus'ega, tipul tagasi käändunud. Õisikupõhi koonusjas, teravatipulisie
sõka,ldega, mis uįatuvad üle puikõite. Putkõįed vii,e tipmega, putkeosa
pisut.laienenud alusega. Emakasuudme harud lam,edad, te,ritunud, karvaste lisemetega. Seemnised neljakandilised, paljad või kantidel karva_
sed. Pappus lühikese hambulise äärisega.
P'erekonda ,kuulub 3 liiki, mis on įevinud atlantilises Põhja-Ameeri_
punast siil_
kaš. Eestis kasvatatakse ilutaimerta peamiselt üht liiki

-

kübarat.

A l.

_

Echįnacea purpurea2 (L.) Moench, Meth.
1836; Vassi\cz. in Fļ. URSS 25:54l'
purpurea L. Sp.
1959; Dobr. in (Dn. yPcP ll : |7l. 1962.
- Rudbeckįa
PI.907. 1753; Hayek et Hegi irn Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur.6 (l):504.
l9l3-l9l8; Weyma,r, Buch d. Korbbį. 56. 1957; Uksip in Eesti taim.
määr. 629. l966. _ 9xunaqlĮfl nyp[yporar. (59. joon.)
9Į. Jäigalt püstised 75-l00 (l50) cm kõrgused rohijad püsikud.
Varr,ed ruĮjad, ka,redad, ainult ülaosas veidi harunenud, pisut punakad.
Lehed munajad või süstjad, teravsaagja servaga, karedad, 3_5 rooga,
enamasti tiivuliseks rootsuks ahenevad. Korvõisikud enamasti. üksikult,
pikaraoli,sed. Ü1dkatise ļe,hekesed kitsassüstjad, katus,ekivide taoįiselt'
veidi ripsmelise ,servaga. Äärisõied.4-6 cm pikad, punased, lillad, roosad, kolmehambalise tipuga, algul rõhtsad, hiljem allapoolg hoiduvad'
Kettaõied,mustjaspunased, n,eist üļeu'latuvate samavärviliste teravate
sõkallehtedega'
Oitseb augusti,st septembrini.
Eestis kasvatatakse vähe,rrõudliku püsililĮena päiltesepaistelistel koh_
tadel alates lB07. aastast. Viimasel ajal võ,rdlemisi vähe levinud.
Üldlevik. Põhja-Ame,erikas ohiost kuni lowani, lõunas kuni Georgia'
Aļabama ja oklahomani; kasvab hõredates metsades ja preeriates.
Majanduslik tähtsus. Nõukogude Liidus kasvatata,kse punast siilkübarat ravimtaimena. Värsketest õitsevatest taimedest valmistatud preparaate kasutatakse paisete ja mädanevate haavade ,raviks. Kogu tainr
sisaļdab rikkalikult ensüüme oksüdaasi ja peroksüdaasi. Juured sisaldava.d inuliini (ligi 60į), glükoosi (7%), Įevuloosi $0lo), eeierlikke õlisid
(|,250lo) , rasvõlisid (glütseriidi) jt. , aineid.

pl. 59l.

l
tõttu).

Punane siilkübar

1794;

DC. Prodr. 5:554.

Ķreekakeelsest sõnast echįnos _ siil (õisikupõhjast üleulatuvate teravate sõkalde
Koostanud A. Süvalepp, täiendanud V. Kuusį.

_

2 purpurea (lad. k.)

- purpurpunane.

I

139

59. joon. Punane siiļkübar (Echinacea purpurea)' or|g'

23. p,e'rekond päevalill

-

Sp. Pl. 904.

Heļįanthus|| L.

1753.

Ühe- ļ<uni mitmeaastased kõrgel<asvu1ised karedakarvased rohttaimed, miļ1el võivad esineda maasisesed mugulad. L'ehed 1õhesiumata,
hambuļįse või peaaegu üerve Servaga, rootsulised, vahelduvad või vastakud. Korvõisikud kes,kmise Suurusega või väga suured, üksikult või
hõreda kändana, paljuõielised. Üldkatise lehekesed vabad 1mitte karik_
ļalt kokku ,ka'svanud) , kahe kuni paljude ridadena, ebakorrrapäraselt
katusekivide taoįi,selt; väļimised on rohtjad, veidi kohevil, sisemised
teravad, kilejad, väiksemad. oisikupõhi lame, sõkalsoomustega. Aäris_
õied steriilsed, l (2) reana, ierve tipuga; keitaõied putkjad, mõl'emasuguļised, fertiiļsed. Emakasuudme harud ļamedad, lühitkeste või piklike karvaste ļise,metega. Toįmukaniidid vabad, tolmukapead kokku kasvanud.
S,eemnis talbjas või äraspidimunajas, lapik, tiivutu. Pappus ühe kuni
kolme, enamasti kahe ohįe või soomus,ega, mis kergesti varisevad.
Per'ekonda ,kuurĮub ļigi ll0 ļiiki; 1oodusļiku1t kasvab enamik n'eist
Põhja-Ameerikas, üksikud Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Nõukogude Liidus, sealhulgas Eestis, päevalill,e 1iike looduslikult ,ei esine. Eestisse on
introdutsee,ritud 9 liiki (HeĮianthus annuus L', H. cucumerifoļius Torret Gray, H. decapetaĮus L., H' dentatus Cavan., H. dįaarįcatus L',
H. MaxįrnįĮįanį Schrad., H. rigidtLs Desi., H. salicifoĮį.us A. Dietr., H. tu'
.berosus L.). Põ'ldudel ja aedades kultiveeritakse peamiselt harilikku
päevalille (HeĮtanthus annuus) ja topina'mbu'rit e. maapirni (H. tube-

rosus)

ļ.

Üheaastane, väga suurte korvõisikut,e9a, ilma maasisesįe mugulateta taim
l. Harilik päevalill Heļįanthus annuus L.

-

Mitmeaastan,e, väiks'emate korvõisikutega (kuni
ja maasiseste mugulatega taim

l0 cm

1äbimõõdus)

2. Topinambur e. maapirn - HeĮįanthus tuberosus L.
A l. Harilik päevalill _ HeĮįanthus annįĮus' L. Sp. Pl. 904. 1753;
DC. Prodr. 5:585. l836; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. t:297' lBB2;
Schmalh. o,r. Cp. u ĮoxH. Pocc. 2 : 56. 1897; Hayek et Fl,egi in Hegi,
Illustr. Fi. Mitt.-Eur.6 (1):510. 1913-l9lB; Vassilcz. in Fļ. URSS 25:
542. 1959; Pēt. in Latv. fl. 4 :374. |959; Dobr. in Qn. VPCP ll : |73.

l962; Sokoļ. in on. JIeuiznrp. o6n.4:22B. l965. _ floĀcolggĮļH'I'IK o6ltt<rroresuttti.
o. Kuni 1,5 m sügavusele tungiva tugeva sammasjuurega' p'eaaegu
lihtsa karedakarvase varrega 0,6-4,5 m kõrgune taim. Lehed suured,

A.

1 Kreekakeelsetest sõnarlest heįįos
Süvalepp, täiendanud V. Kuusk.
2 annuus (lad. k.) _ üheaastane.

-

päike, anthos

_
- õis, lill.

Koostanud

l4l

kuni 50 cm pikad ja l0-l5 cm laiad, südajad või laimunajad, pikarootsulised, jäm'esaagja Servaga' karedad. Korvõisikud väga suured, 2030 cm läbimõõdus, kettakujulised, üksikuĮi, longus, jämedatel raagudel.
Üldkatise l,ehekesed munajad rkuni piklikud, ripsmelised. Õisikupõhi suur,
lame, pruunide sõkalsoornusįega, arvukate väikeste mõlemasugulisie
putkõi'üega, mida võib ühes korvõisikus olla 400-5000, olenevalt sordist
ja kasvutingimuste,st. Aärisõied keeljad, orainžkollased. Seemnis, olenevalt sordist ja agrotehnikast, 5-26 mm pilik, 4-13 mm lai ja 5-7 mm
paks; värvuselt mitmēSu$üfl,ē
halļ, jooniline, mustjas, pruunikas, violetjas, harva valkjas. Pappus -2 ohtega.
Oitseb augustis, s,eptembris.
Eestis laialt levinud aedades, ka põllukultuurina.
Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameorikast,,kus esineb looduslikult Minneapolisest kuni Texaseni, läänes Washingtoni ja Kaliforniani; kasvab kuivades pr,eeriat,es.
Euroopasse introdutseeritud 16. sajandil. Ven'emaal hakati kasvatama 18. sajandi keskel, algul dekoratiivtaimena, kuid 1830. aastast alates põllukultuurina õIi tootmiseks.
Majanduslik tähtsus. Harili,kku päevalille kultiveeritakse laialdaselt
õli tootmiseks Nõukogude Liidu lõunarajoonides. Päevalilleõļi tootmi_
ses on Nõurkogude Liit maailmas ,esįkohal; õlikultuuride rkülvipinnast hõi_
vab päevalĪ1I 750lo. Õlitaimena kasvatatakse päevalille veel Ungari RV-s,
Rumeenia SV-s ja Bulgaaria RV-s, ka Hiina RV-s ja Jaapanis.
Päevalilįe absoluutselt kuiva seemnise 'tuum sisaldab keskmiseļt
30-330/o õli, uutes õlisoriides isegi üle 50įg (56,80/0). Seemnetest pres_
sitakse või e,kstraheeritakse õ1i külmaįt, tku,sjuures saadakse ,hele söögi_
õli, kuumalt pressitud õli on tumedam. Kasutatakse kala- ja aedviljakonservid,es, pagari- ja kondiitritööstuses, ka seebi, väinitsa ja marga_
riini tootmisel ning meditsii,nis saļvide valmirstamisel. Õlitootmi,se jäätrnetest val'mistatakse õlikooke, mis on väärtuslik jõusööt, sisaldades 30357o va,lku, 5-9% rasva ja l9-220l0 süsivesikuid. Kuivantrd va,rsi kasu_
tatakse pärast s,eemnete koristamist küiteks, nende tuhka aga potase
valmistamis'eks ja ka väetisena.
Peen'estatud varte ja l,ehtede alkoholväljatõmmaiist on varem kasutatud malaaria ja influentsa raviks lastel. Seemneid süüakse toorelt ja
söödetakse lindudele.
Eestis kasutatakse päevalille õįtsemise algul silotaimena ja dekoratiivseid vofme kõrgekasvuliste üheaastasįe iļutaimedena päikesepaistelis_
tel kasvukohtadel.

A 2.

Topinambur e. maapirn
- Heįįanthus tub'erosus' L. Sp. Pl,
905. 1753; DC. Prodr. 5:590. 1836; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. t:297.
1882; Schmalh. tD;r. Cp. u IOxn. Pocc. 2 : 56. 1897; Hayek et Hegi in
Hegi, Il'lustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l) :514. 1913-1918; Vassilcz. in Fl. URSS

I
|Ą2

tuberosas (lad. k.)

-

muguljas, mugulaline.

60. joon. Topinambur (HeĮianthus tuberosus)

' orig

25:544' 1959; Pēt. in Laiv. Ī|.4:375. 1959; Dobr. in o;r. yPCP ll:l74.
l962.
3eungrrag rpyĮļa' ūoĀcoĮHeļIHHK xny6HeuocHuü, ronnHau6yp.

2į.

(60. joon.)

Risoom maasiseste mugulatega. Varred'püstised, ruljad, karedakarvased, haru,rt,enud, l,25-2,50 m kõrged. Alumised lehed vastakud,
südajasmunajad, ü'lemised vahelduvad, piklikmunajad või süstjad, kõik
rootsu1i'sed, sügava1t hambulised,,kar,edad. Korvõisirkud harude tipui
üksikult (ühol taimel mitu), püstised, 6-8 cm läbimõõdus. Ü1dkatįse
leherkesed süstjad, rohelised, aīusel tumedad, tihedalt riįsmelised. Äärisõisi l2-l5, 2-4 cm pikad, kollased; ketta putkõįed samuti kollased.
Õitseb ,septembris, oktoobris (meie oludes õitseb ha'rva).
Ūldlevik. Põhja_Ameerika idaosas, läänes kuni Kaljumäestirkuni. Kasvab niiskel pinnasel, prahipaikadel jm. Kultiveeritud juba Koļumbuseeelsel ajal.
Euroopassē (Inglis-, Saksa-, Prantsusmaal,e) introdutsee,ritud 17.,sajandi algul, Venemaa'le lB. sajandil; Bal'tikumi's kasvatatakse 1872. aastast alates.
Majanduslik tähtsus. Kuitiveeriįakse loomasöödana. Haljasmassi
kasutatakse si,loks. Mugu1ad on söödavad, toitainetorilkkad; tärkļist ei
sisalda, kuid ineis on palju inuliini ning vitamiine (Br-vitamiini 76 mg7o,
C-vitamiini 66 mg0į), fosforit 5,94010 ja rauda 5,3%. Ka on mugulates rohkem proteiini kui kartulites. Mugulate kuivainest moodustab proteiin
l1,5%, rasvad l,l % ja lämmastikuvabad ekstraktiivained (peamiselt
inuliin) 77,60fo. Vää'rtusļiļ< sööi sigadel,e ja veistele.

3. alamtriibus Coreopsidinae o. HoĪfrn. in Engl. ,et Prantl, P,flanzenf,am' a Ģ):239. tBB9-lB94.
Korvõisikud hetero.gaamsed või
homogaams.ed. Äärrisõied on viljuvad või. steriilsed emasõied; ketiaõied
on mõįemasugulised, viljuvād, kõige sisemised mõnikord'steriilsed. oisikupõhi kilejate qõļiāl'soomustega. Pappus vahel puudub, kui esineb, ,siis
koosneb enamasti. kahest hambaļresest või harjasest. Seemnis selgmis,elt
kokku surutud.,
24. perekond neiusilm
- Coreopsįs
, Sp. Pl. 907. 1753..

ļ

L.

Ühe- kuni mitmeaastase.d rohttaimed, harvemini poolpõõsad. Lehed
vastakud, harvemini vahelduvad, jagunemata või kolmeli- või sulgja1t
lõhised. KorvõisiĮkud'üksikuįt väga peentel pikkadel raagudel. Üldkatise
lehekesed kahereąliselt, vabad või ainult alusel kokku kasvanud. Õisikupõhi lame, sõkaįsoomustega. Aä,risõied keeljad, sįeriilsed' Kettaõied putkjad, mõl,emasugulised. Seemnis tiivuline või tiivutu. Pappus väikese ääri_
sena, lühike,sįe hammasie või ohetena või puudub.

l

Kre'ekakeelsetest sõnadesI horįs

vad lutikat) .
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Koostanud

A.

opsis
- jalutikas,
H. Võsamäe.

Süvalepp

väļimuE (seemnised meenuta-

Perekonda kuuļub üle ļ00 liigi, mis looduslikult kasvavad Põhja- ja
Lõuna-Ameerikas, troopilises Aafrikas ja Vaikse ookeani saartel LõunaAmee,rika 1ähedal.
Eestis kasvatatakse püsi- ja üheaasiasįe ļilledena p,eamiselt 5 ļiiki:
Coreopsis grandif Įora Hogg, C. tįnctorįa Nutt., C. pubescens Ell., C' įan'
ceoļata L. ja C. uertįcį.ĮĮata L.; neist on kaks esimest laįemalt ļevinud.

l.

Mįtm,eaastased rohttaimed tiivulise s'e,emnisega

l.

Suureõieline neiusilm =- Coreopsis grandiflora Hogg

Üh,eaastased rohttaimed.

.

'''

tiivuiu seenrnisega

2., Värvi-neiusilm
".1

.

-

Coreopsis tįnctorįa Nutt.

A l. Suureõieline,neiusilm Coreopsis grandifĮora' Hogg in
Sweet, Brit. Fl.-Gard. I. 2:175. 1825-1827; DC. P'rodr. 5:572. 1836;
Vassiįcz. in Fl. URSS 25 547. 1959; Encke, Pareys Blumeng. ed' 2.2:
752. 1960; Dobr. in Ql VPCP, 11:lB1. 1962; Üksip in E'esti taim. määr.
631. 1966; Gl,€āSoĪļ, Il1ustr. Fl. Northeast. U,n. St. a. Adj. Can. 3:359.
1968.
Ķopeolcttc KpyIIHoųBeTķosltü. (6l. joon.)
E.- Püstiste haru,nenud vartega 40-75 cm kõrgused taimed, pea_
aegu kuni õisikuni l,ehtedega. Lehed sulgjagused, lineaalsete või niitjate
hõlmadega; vahel on alumis,ed .varreļehed terved, süstjad kuni ļineaaļ_
sed, paljad. Korvõisikud 4-7 cm ļäbimõõdus, üksįkuli pikkadel paljastel
raagudel. Välimised ü1dkatise įehekesed kitsad kuni naaskeljad, rohtjad,
sis,emised neist pikemad ja laiemad ning kil'eja äärisega. Aärisõisi B-l0,
talbja tkeeleo,saga, 4 või 5 ebaühtlase hambaga, kuldkoļlas,ed, steriilsed.
I(ettaõied mõĮemasuguli,sed. Pappus 'puudub või esineb kahe lühikese
Soomusena. Seemnis tiivuļine, mõl,e,mal rküljel väljaulatuva mõhnakes'ega.
Õitseb juulist septembri lõprrni.
Eestisse introdutseeritud käesoleva sajandi algul. Võrdlemisi levi_
nud püsilill. Sortidest on tähtsaim jõulise kasvuga 'May,fields Riesen'
õisikud 7-B cm läbimõõdus.
Üldlevik. Põhja-Ame,erikas Missou,rist ja Ķansasest kuni Florida ja
Texaseni; ka,svab võrdlemisi küivadel, sageli ka liivastel kohtadeļ. Tuntud,samuti Kaliforniast.
Coreopsis tįnctorįa2 Nutt. in Journ. Acad1B2l; Sohmalh..Õ.rr. Cp. u loxg. Pocc. 2:57. |B97;

2. Värvi-neiusilm

Philad.2:||4.
Sci. ^

Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (1) :529. 1913-1918;
Vassilcz. in Fl. URSS 25:547. 1959; Pēt. in Latv. fl. 4:376. 1959; Dobr.
in Q.rr. yPCP 11:lB0. |962; Üksip in E,esti taim. määr. 631. 1966.
Ķopeoncuc
Caltiopsįs tįnctorįa (Nutt.) DC. Prodr. 5:568. 1836.

-KpacLĪJIL,HbItI.
l

-

(62. joon.)

grandifĮora (lad. k.)

_

suureõieline.

_ värvainet sisaldav,
2 tįnctorįa (ļad. k., sõnast iingo
- r,ätvima)

värvįmiseks

kasutatav.

ļ0 Eestl NSV floora
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6l.' joon. Suureõieline neiusilm (Coreopsīs
Orig.

grandifĮora|

62. joon. Värvi-neįusilm (Coreopsis tinctorĮa).

i0r

orig'

o. Püsiisie, rohtkesti ha,runenud vartega 30-100 cm kõrgused taimed. Juu,rmised lehed ja alumised var,r,elehed suĮgjagused, lineaalsete
või süstjate hõlmadega, ülemised varr,elehed tavaliselt kahelisulgjad, 37 hõlmaga. Korvõisikud arvulkad, läbimõõdus 3-5 cm, kändana. Välimised üldkatise lehekesed pikliklineaalsed või peaaegu koļmnurksed,
kil,eja Servaga, umb,es 2 mm pikad, sis,emis,ed 5-8'mm pikad. Äärisõied
7-t5 mm pikkus,ed, lkollas,ed, oranžid, kahevärvilised või tume-purpurrpunased. I(ettaõied tume- või mustjaspunased,' mõļemasugulised; emakasuudme liseņed laįtömbid. Seemnised piklikud, mustad, nende tipul 24 hammast
oitseb juulist Septembrini (öökülmadeni)''.įl
Eestis sageli kasvatatar, üheaastane dekoratiivtaim. Esinevad madalad (20-30 cm) ja kõrged (kuni l00 cm) sordid.'
Üldlevik. Põhja.Amee.rikas Minnesotast, Washingtonini, 1õunasse
Ķalifornia, Texase ja Louisianani.
Majanduslik tähtsus. Vähenõudļik,,kaua ja rikkalirkult õitsev ilutaim.
:

I

25. perekoind daalia '(jorjen) ' DahĮįal Caryan.
Īcon. et descr. pl. l :56. l79l.
Mitmeaastased madalad kuni kõrged rohttaimed muguljate juu,rtega.
Varred jämedad, õõnsad, haruņenud. Lehed vastakud, ļiht- kuni kolmelisulgjagused, üiemised mõnikord jagurr,emata. Koņvõisikud suur,ed, kuni
20 cm läbimõõdus, pikaraoĮised, ,enarnasti longus. Sisemised ü1dkatise
ļeheikesed suur.ed, ki1eja tipuga, aiusel pisut kokku kasvanud, ,enamvähem ühepikkused; välimised väiksemad, l'ehetaolised. oisikupõhi lame,
sõkaļsoomustega. Aä,risõied keeljad, rohkearvulis,ed, emakatega või steriilsed, mitm,esuguse värvusega. Kettaõied putkjad, mõ1emasugu'lised,
fertiilsed, enamasti kollased. Emakakaeļa harud ļineaaļsed või süstjad'
nende pealmisel pinnal karedakarvased lisemed. Seemnis lapik, pikiiik
või äraspidimunajas, ümardunud tipuga, pappuseta, va,hel kahe väikese
hambaga.

Perekonda kuu'lub ligi 20 liiki, mis looduslikul't ka,svavad Kesk-Am'eerikas (Mehhikos ja Guat,emaalas). Euroopasse toodud lB. sajandi lõpul.
Eestiss,e introdutseeritud möödunud sajandi teisel poolel. Esinevad
liigid nagu D' coccįnea Cavan., D' Merckįį L,ehm. ja D. pinnaįa Cavan.

ĮD. uariabiiis (Willd.) DesĪ.]; ilutaime,na ,kasvatatarkse peamiseļt aeddaa-

lia - DahĮįa \cuĮtorurn Thorsr. et Reis. paljusid sorte.
A I Harilik daalia (jorjen) - Dahļįa pinnata2 Cavan' Icon. et
descr p1. t:57' l79l; Vassi\cz. ļn Fl. URSS 25:548. 1959.
- D. aarįabį-

l

Rootsi botaaniku Andreas Dahli (175l-l7B9) auks. .--- Koostanud

ja H. Võsamäe.
. 2 Pinnata (lad. k.)
t48

..

sulgjas.

A.

Süvalepp

W
c

e

a _ täįdisõisikuline keradaalia, b _
pool-kaktusdaaļia,- e. _
r-,iiįĮr-aįķorotiivdaalia, d

,63. joon. Aeddaalia õisiku vorme:

täįdisõisi'kuline
minjoondaalia,

c
l_pool-täįdisõi,sik.ulinekraedaa1ia,g_täidisõisįkuļine,kaktusdaaļia.

,ponrpoondaal īa'

lls (willd.)

Desf. cat. pl. hort. paris. ed. 3. rB2. lg29; Hayek et Flegi
6 (l) :530. t9l3-l9lg. - Georgtia
oarįabįĮįs Wil'ld. Sp. pl. 3:2124. l800.
nepįIcTafl. (63. joān.)
- |'eopruua
E. Püsikud lihakate juurmugulatega,
60-180 (250) cm kõiguste
püstiste, ülal harunenud var,įega. Lehed enamasti lihtsulgjad, harvemini
kahelisulgjad' Le,hehõlmad munajad, hambulised kuni lõĒised, teritunudl
tipuga. Korvõisikud ,suu,r,ed, kuni 20 cm läbimõõdus, pikaraolised; ääris_
koelõied sugutud või mõl,emasugu.lised, valged, uioieĮjud, punased jne.,.
putkõied mõlemasugulis'ed, enamasti kollased. Seemnised talbjad või
äraspidimunajad, lapikud. Pappus puudub.
Oitseb augustist septembrini.
Eestis sage aia-ilutaim.
Üldlevik. Lii,k pärineb Mehhirkost, kus ta mägedes ,esin,eb 2000 nķ
kõrguseni ja isegi kõrgemal. Ka loodusliku areaali piires ammust ajast
ilutaimena ku,ltiveeritav.

in H,egi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.

Peale hariliku daalia on looduslikest liikidest Eestis kasva,tatud ka
punast daaliat (D. coccĮnea Cavan.), mill,e varred ja l,ehed on sinaka
kirmega, korvõisikud väiksemad, enamasti punased või ikollased.
Kõige
sagedam aga on paljude kultuursor,tidena kasv atatav, kuid suhtelisūt
külmaõrrr aeddaa|ia (DahĮia )(cultorum Thorsr. ,et Reis.), mille
kgrvõisikud on 3-30 cm ļäbimõõdus. I(oelõi,ed väga miimesuguse kuju
Ia värvusega (valged, roosad, punased, kollased, l.iļlad, kirjud). Aeddaa_
lia on aianduslik hübriid, saadud D' pinnata Cavan. įD. aariabiĮis
(Willd.) Desf.,' D. roseą Cavan.], D. luarezįl hort. jt. liikide ristamiseteel.

Korvõisiiku ehituse järgi jaotata,kse a,eddaalia kolmeks suureks rüh_
maks: l) lihtõisikuĮis,ed _ äärisõi,ed keeljad, kettaõied.putkjad; 2) pool*
täidisõisikulised
äärisõisi enamasti kaks rida; 3) täidisõisi*
- keeljaid
kulised _ kogu õisik
tiheda,lt asetsevate keeljate õitega.
l. Lihtõisikulistest'daaliatest on,enam levinud madala,kasvulised
(30-50 cm) kääbus- e. minjoondaaliad, mida paljundatakse seemnetega
ja kasuiatakse haljasaladel ning a,edades rikkalikult ja kaua õitseia,
(juuni lõpust kuni külmadeni) üheaastase
'lillena.
2. Pool-täidisõisikuliste daaliate esindaja on kraedr:lia, mille väli_
mised keelõįed on suured, seesmise rea keelõied peaaegu poole lühemad
ja enamasti teisevärvilised; õisiku keskel on ,kolļased
įutt<oiea.
3. Täidisõisikulised daaliad jagunevad õisiku ja kĮelõite kuju järgil
gruppideks:

a) pompoondaaliad
väikesed (3-5 cm läbimõõdus), kera-- õisikud
jad, keelõi'ed alumises osas
korrapäraselt torbikutaoļiselt kokku keerdunud (mėenutavad mesįlase kärgi);
b) keradaaliad
- õisiku ehitus,elt eelmise Sarnane, kuid õisikudl
SuürreĪĪtad (5-l0 cm läbimõõdus);
'keelõied pikad, ,kitsad, naaskeljaks keerdunud,'
c) kaktusdaaliad
teravatipulis.ed;

-

d) pool-kaktusdaaliad
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-

keelõied ainult tipusi keerdunud;

e) dekoratrivdaaliad,_ keelõied suur,ed, laiuvad, sagoli įairr,elised;
f) hiigel-dekoratiivdaaliad - eelm'ise ,sarnased, kuid õisikud väga

suur,ed (kuni 30 cm läbimõõdus).
Täidisõisikulistest daaliatest on aretatud tuhandeid so.rte (u. 8000)'
mis õitsevad juulist külmadeni. Kõrgus 80-200 cm. Eriti hinnatud d,ekoratiivtaimed NSV Liidus. Daaliad vajavad päikesepaistelist ka.svukohta
ja toitaineterikast mulda. Jur.rrrmugulad kaevataks'e pį1ą51 ööküJmi mullast välja, puhastatakse ja säilitatakse ruumis, kus t" on 5-8 "C. Täidis_
õisikulisi daaliaid paljundatakse lkevadel pistikutega ja juurmugulat'e
jagamise teel.

26. perekond ruse

+

Sp. Pl. 832.

Bįdens I L.

1753.

Üheaastased rohitaimed įerveįe, lõhestunud või sulgjate vastakute
lehtedega (mõnikord ülemised ļehed vahe,lduvad). Korvõisikud keskmiseļt umb,es 2 cm läbimõõdus, üksikult või mitmekaupa hõredas tipmises
liitõisikus, homogaamsed või hete,rogaamsed. Üldkatis kahgreaļine; välimised üldkaįise ļeherkesed rohtjad,,eemalehoiduvad, sisemised väļimistest lüh,emad, ovaa,ls,ed, kollakad, keskel 4 või 5 (6) tumepruuni joonega,
serval kiĮejad. Korvõisiku põhi 1ame kuni kumer, varisevate, kuid vitljumisajal veel püsivate kilejate kollakate sõkaļ,soomustega, miļlel on 'keskel
mitu tumedat triipu. Õied kollased; putkõired mõlemasugulised, keelõied
esinevad harva, on kas sįeņiilsed või nn. emas-ebakee,lõied. Tolmukotid
tumedad. S,eemnised äraspiditalbjad või püramiidjad, kolme- või nelja'
.tahulised, sageli lapikud, ha,rva piklikruljad, 'tumep.ruunid, paljad, tipul
2-4 lühikese heleda ha,rjasja ohtega, lendkarvadeta; harjased (ohted)
-ja seemniste kandid allapoole suunatud hel,edate ogadega.
Kuni 250 liiki põhja- ja lõunapoolkeral, peamiselt Am,eerikas; Euroopas 4 või 5 liiki; mitmed liigid on sisse toodud.
Peamiselt niisket,e, märgade ja vesiste kasvukohtad,e taimed. Seemnised levivad vee kaudu ning haakuvate harjasįe tõttu kannavad n'eid
.edasi loomad ja inimesed.
Perekonna ļiikid,e määramine on sagoli raskendatud ül,eminevate
tunnuste tõttu (üheĮ ja 'sama,l liigil võivad ääris-'kee1õi,ed esineda või
.puududa, samuti varieerub lehįede lõhestatus).

t

Ladinakeelsetest sõnadest bįs

<tise tipul esineb sageli kaks harjast

_

kaks, dens

või ohet).

-

hammas (kahehambaline; SeemS. Talįs.

-.Koostanud

l5l

I-itrtsut91aa või į<ahelisu1gjad liitlehed, viimasel juhul 2' u51,'3, purti
küIgmiste ļõhestunud või jagunenud ļehekes'tega. S,e,emnised ruljad,
(2) 3 (4) harjasega. Haruldane ,tulnukas

4. Kahelisulgjas

2.

ruse

-

Bįd.ens bįpįnnata L-

Lehed terved või 3-5- (7_) jagused. Seemnised äraspiditi.tn1uu uoi
püramiidjad, enam-vähem lapikud, tipul 2-4 harjaŠēga. Kodu,maised taimed
Z.
Lehed terved, 1õhestumata, süstjad, r,ootsutud, harnbulise s'ervaga..
Korvõisikud sage1i longus, ainult putrkõit.ega või putk_ ja keelõitega..
Seemniste tipul 4 (3) peaaegu ühepikkust ohet

l.

Longus ruse

-

Bįdens cernua

L..

Lehed ,enamasti lõhestunud, 3 -5- (7-) jagused, alusel 'uį"n.nrdl
lühikeseks tiivuliseks rootsuks, harva terveā, SrefVal jämedalt ham_
bulised. Korvõisikud püstised, enamasti ainult putkõitega. Seemnisecį
kahe või kol1me, harva nelja harjasega (ohtega), viimasel juhul on
kaks ohet įeistest pikemad .
., . 3
3. Taim enamasti tumeroheline. Lehed tavaliselt 3-5-jagu,sed, servar
enam-vähem sirgete hammastega; lehehõlmad süstjad. Korvõisikud
umbes niisama kõrged kui laiaā. Välimisi üldkatise lehekesi 5;8
2. Kolmisruse
Bįdens tripartita L-

-

:_ Taim'enamasti

koIļakasrohe1ine. Lehed tavaliselt 3-5-jagused'
serval s,issepoole kõverdunud hambad; lehehõlmad piūtiltua
või pikliksüstjad. Korvõisi,kud |,2-2 (3) cm laiad, kõrgusest,,umbes
2 korda ,lai,emad. Väįimisi įildkatise l,ehekesi (7) 9--._l2 '(l4)
3. Kiirjas fuse Bįd'ens radiata Thuill.

rrrende

-

l. Longus ruse Bįdens cernua ' L. Sp. Pl. 832, t753 et ed. 2. l 165.
1762; DC. Prodr. -5:594. l836; Led. Fļ. Ross. 2 (2) :5l7. 1B45;
Wied. ęt: Web. Beschr. phan. Gew. Esth_' Liv_ u. Curļ. 5l5. lB52l
o. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pfļanzenfam. a Ģ) :244' 1894; Schmalh.
<Dn Cp. u loxu. Pocc. 2 : 58. lB97; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fļ.
Mitt.-Eur. 6 (l) : 52l. l9l3-l9l8; Pēi. in Latv. fl. 4:37B' 1959; Vassilcz.
in Fl. URSS 25:555. 1959; Dobr. in On. yPCP l1:184. 1962; Mark. in
o.n. Jlenugrp. o6.rr. 4 :229. l965.
Ųepe4a [oHĮ.lKiįļafl. (64. joon.)
o. Narmasjuurt'ega koltlakasroheline taim. Vars püsiine, (5) l560 (90) cm kõrge, ļihtne või ha,runenud, ruljas või pisut kandiline, pai_
jas või hõredalt näärmekarvane. Lehed terved, süstjad, kuni l2 cm pikad
I
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cernua' (ļad. k.)

*

longus.

a

N
\W
l[fl,

\ff

n

164.

joon. Longlrs ruskme putk-

a la b
-_

sega, e

ja keelõitega teisend (Bidens Cernua \ar. cordopsides'1:
c - sisemine üldkatise leheke, d - puikõis seemni_

taime üldkuju (orig.),
seemnis;

f_

f

longus ruskme tüüpüeisendi (B. cernua vat. cernua) ülemine
osa (orig.).

ja kuni 2 cm laiad, ,saagja Servaga' pikalt teritunud üipuga, rootsutud'
alus,el pisut kokku kasvanud. Üldkatise välimisi ļ'ehekesi enamasti 5,
harvemini 6-7 (9), sisemistest pikemad, 'rohtjad, lehetaoļis'ed, tlineaal'
sed, paljad, ripsmelise Servaga; üļdkatise sisemised įehelņesed piklikmunajad, kollaka S,efVāgāl keskel pruunid triibud. Korvõisikud sageli longus, pikkadel raagüd,el, ko.ltlased või rohekaskollased, umbes l,0-I,5,
(2,0) cm läbimõõdus, mõlemasuguliste putkõitega ja sageli ka steriilsete
eba-keelõitega. Õisiiku põhi pikliktalbjate sõkaļsoomustega. Seemnised]
pruunid kuni mustjad, äraspidipüramiidjad, koĮme- või neljakandilis,ed,
nende tipul enamasti 4 (3) peaaegu või täiesti ühepikkust harjast.
(ohet).
Oits.eb juulist-augustisi septembrini.

Eestis hariļik veekogude mudasiel kallastel, kraavid,es ja lompides,
ka soostunud alade serval, vesistel kohtadel. Esineb enamasti rühmiti.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaa,sias, Lääne- ja
Ida-Siberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias. Põhja-, I(esk- ja atlantilis'es
Euroopas, Vahemeremaades, Ida-Aasias ja Mongoolia RV-s, PõhjaAmeerikas.

T,ei.s,enditest

ja vormidest eristatakse Eestis:

- korvõisikud ainult putkõitega;
võrdl,emisi sage;
\Īar. coreopsldes Dum. (p. radialas DC.)
korvõisikud putk- ja
keelõitega; sage;
Ī' nanus Neilr. (y' minima l.d.)
- taim 5-10 cm kõrge, enamasti
ühe korvõisikuga (kääbusjas ökoloogili,ne kasvuvorm) ; harva.
var. cernaa ('a. discoideus Led.)

2. Kolmisruse - Bįdens tripartita,L.Sp.Pl.832. 1753 ei ed.21ļ65. 1762; DC. Prodr. 5:594. 1836; Led. Fl. Ross. 2(2):516. lB45;
Wied et Web. Beschr. phin. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 515. 1852;
o. Hoffm. in Engl. et Prrantl, Pflanzenfam. 4 (5) :246' |B94; Schmaļh@n. Cp. r.r lOxrl. Pocc. 2:57. 1897; Hay,etk et Hegi'in Hegi, Illustr. FlMitt.-Eur. 6 (l) :516. l9l3-t9l8; Pēt. in Latv. fl. 4:3B0. 1959; Vassilcz.
in Fl. URSS 25:557. 1959; Dobr. in O;r. yPCP 1l:187. 1962; Mark. in
o.ri. JIeH'Ianrp. o6.n. 4:229' 1965. -- Ųepeaa Tpexpa3ĀeJlbHafi. (65' joon.)
o. Taimed narmasjuurtega, enamasti iumeroheįised, püstiste, sageli
alusest alates harun,enud paljasie või hõredalt karvaste varįega, (5) l5-75 cm kõrged. Lehed 3__7 cm p,ikad, kuni 4 įm,laiad, kuni 2 cm pikkuste
tiivu1iste ļroo'tsudega, paljad või alumis,elt pinnalt hõredalt karvased,
toritunud, enamasti 3-5-jagused või -lõhised, kusjuur,es tipmine ,hõlm on
külgmistest süstjatest hõlmadest pikem ja suurem ning mõnikord sulg_
lõhin,e; leheserv jämedalt hambuline. Ül,emįsed lehed mõnikord įerved,
piklirksüstjad, harva kõik lehed terved ja hambulise S,e'fvaga. Üldkatise
lehekesed pikliksüstjad või süstjad; välimisi 5-B, rohtjad, lehetaolised'
I tripartįta (lad. k.)
-

kolmejagused).

154

kolmeosaline, kolmejagu,ne (taime lehed

on tavaliselt

a
b

c

ja b _ taime üldkuju (orig'),
putkõis seemnise ja sõkalsoomusega.

65. joon. Kolmisruse (Bidens trĮpartĮta): a

c

-

korvõisik üldkatisega, d

_

d

korvõisiku kõrgus,ed, sageli pikenrad, netrde serval '1ühikesed ogakesed;.
sisemis,ed munajassüstjad, umbes 3 mm laiad, kollaka S'OfVägāl keskeļ
prūunid jooned. Korvõisiku põhi lkumer, lailineaaļsete või lineaalsete
ļõkrl.oo.rstega, mis on seemni,ste (ilma harjast'eta) pikkused. Korvõisi'
kud püstised, üksikult või mitmekaupa, 0,6-l,2 (l,5) cm läbimõõdus,
kõrgusega ühelaiused või selļest veidi kitsamad. Kõik õied e'namasti
putkjad ja mõlemasugulised, kollasod, harva esin'evad ka servmised kol_
īaseā koelõied. Seemnised äraspiditalbjad, 1apikud, kantidel karedad,
Irefld,ē tipul 2 või 3 (a) harjast (4 harjase puhul on 2 halrjast tavaliseĮt
teisįest pikemad).
Õitseb juulist septombrini (okioob'r,i'ni).
Eestis veekogude kailasteļ, kraavides, lompid,es, turbaaukud,es,.
soode servaaladel, harvemini ka umbrohuna niisketel põldudel ja aedades. Kasvab enamasii rühmiti' Sage kogu įerritoo'riumil.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne- ja
Ida-Siberris, Kaug_Idas ja Kesk-Aasias. Põhja-, Kesk- ja atlantiļises Eut
roopas, Vahemer,emaades, Väiļ<e-Aasias, Iraanis, Himaalajas, Ida-Aasias,
Põhj a-Am,eerikaS, Austraaļias.
Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis kasutati lehti juba vanaStį
teena skrofuloosi ravimisel (nagu pere,ko,nna teistegi liikide lehti). Tarvitatakse ka nahahaiguste puhul (vannideks). Droogis ļeidub 1ima-,
mõru- ja parkaineid, karotiini ja väheseĮ määraļ ,eeterlikku õļi.
Suuruselt, lehtede 1õhestuse1t ja ü1dkatise väļimiste l,ehiede pikkuselt väga vari,eeruv.
Teis'enditest ja vorrmidest võib eristada:
var. tripartįta -,kõįk õied tkorvõisikus puĮkjad; Eestis tavalin,e,
enam levinud vorm; "
var''-integer Koch _ iehed terved; leitud Pärnu 1ähistel Ravasaarel k,raavi kaldali (E. Spohr) ja mujalt; esineb harva;
Ī. perpusĮĮĮtzs Dornin (Ī. rninor Wimm. ,et Grab., var. pumiĮa Roth,
var' tenuis Turcz.) - taim madal, 5-l0 cm kõrge, enamasti 'te'rvete
įehtede ja ühe korvõisikuga (kääbusjas ökoioogiline kasvuvofm); kogutud Tartus Tamme puiesteelt loigu kaldalt (4. Remmel) ja mujalt; 'esii
neb hajusalt.
Bįdens tripartita võib moodustada hübriide B. radiata'ga (B. tripar-

tįta XB. radįata: B. \poļakįį

Ye|,enowsky).

3. Kiirjas ruse - Bįdens r|adiataį ThuilI' Pl. envir' Parįs ed. 2432. 1799; Schmalh. <D.rr. Cp. n IOxu. Pocc. 2:57. lB97; Flayek et Hegi
in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6: (l) :518. l9l3-t9lB; Vassilcz' in Fl.
URSS 25:55B. 1959; Dobr. in. Q.rr. yPCP ll: 186. 1962; Mark. in Õ,r.
JIennurp. o6n. 4:230' t965; Üksip in Eesti taim. määr. 633. 1966. B. cernuus B. radiatus Led. Fl. Ross. 2 (2):517. 1845. - Coreopsis
I radįąta (ļad. k.)
- kiirgav, kiirjas
.

kiirtena korvõisiku ümber)

ļ56

(üldkatise välimised lehekesed aseisevad

a

b
66. joon.

Kiirjas ruse (Bidens radiata): a

_

taime ü1dkuļu (orig.) , &

soo-musega.

-

seemnis sõkal_

67. j'oon.

Ķiirja ruskrtre (Bidens radiata) leiuikohad Eestis. (T. Lippmaa ja Ķ. Eichwaldi
. järgl' ,iäierrdus,tega.)
,

bidens L. Sp' Pļ. 908. |753.
Exs.: Lippm. ,et K. Eichw. Eesti taimed
_
1, n" 25 el 25a' 1933.
Ųepeaa ūyqeBaq' ųr ūyqĮcTafl. (66. joon.)
o. Tugeva narmasjuur'estikuga kollakasroheline taim. Vars püstine,
pisut kandiline, sageli alusest alates harunenud, peaaegu või täiesti paljas' (5) 20-50 (60) cm kõrg,e. Lehed enamasti 3-5-jagus,ed või _lõhi_
sed, kuni 8-l0 cm pikad ja kuni 3-5 cm laiad, peaaegu või täiesti paljad, kuni 2,5 cm pikkuse kitsalt tiivulise rootsuga; lehehõl,mad piklikud
või pikliksüstjad, saagjashambulise servaga, tipmine,hõlm külgmistešt
palju pikem; harva lehed terved kuni veidi lõhestunud. Korvõisikud püstised, l,2*2 (3) cm ļäbimõõdus, kõrgusest palju laiemad, enamasti kollaste mõlemasuguliste puikõitega, harva ka servmiste kollasįe keelõiiega. Üldkatise välimisi lehetaolisi įehekesi (7) 9-l2 (14), lineaalsed
või lineaalsüsijad, korvõisikust palju pikemad, serval ogakestega; asetsevad ikiirtena korvõisiku ümber; sisemised ovaalsed, lühikesed. Korvõisiku põh-i lame, kitsaslineaalsete või lineaalsete sõkalsoomustega, mis
on seemniste (koos harjastega) pikkused. Seemnised äraspiditalbjad,
lapikud, kandilised, tipul enamasli 2, harva 4 harjasega (viimasel juhul
2 ha,rjast teistest lühemad).
Õitseb juuli lõpust või augusti algusest septembrini.
Eestis paiguti mandri idaosas, peamiselt Peipsi ja Pihkva järve kallasiel, ka Narva jõe suudmealaļ, Piirissaarel (Peipsi järves) ja Tartu
:

r58

juures (läänepoolseim leiukoht), enamasti üleujutatavatel kallastel, ka
kraavides ja turbapinnas,eļ. Kasvab enamasti rühmiti või hõredate laįkudena, kohati ohtralt' enamasti avakooslustes, Võrdlemisi haruldane.
(67. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (puudub
Ķaug-Põhjas), Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug'Idas, I(esk_Aasias' Põhja-,
Kesk- ja atlantilises Euroopas (puudub Inglismaal), Mongoolia RV-s,
Ida-Aasias (Hiina RV-s ja Jaapanis)
Eraldatakse vormid:

f. radįrta - liigi tavaline esinemisvorm;
Ī. perpusiĮĮas Domin (Ī. pumiĮus Lindb. fil.)
harrva

kääbusjas ökoloogi_

line kasvuvorm;

Arveslades kiirja ruskme vahepealseid tunnuseid (ta lehed sarnanevad kolmisruskme l,ehüedega, korvõisikud longus rruskn:,e korvõisikutega),
on mõned autorid oletanud, et liik on hübriidse päritoluga (B. cernua)(
B. tripartita) (Fl. URSS 25:559. 1959).

* 4.

Bįdens bipinnata'L.Sp.Pl.832. 1753;
Ķahelisulgjas fuse
DC: Prodr. 5 : 603. 1836; O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.
a (5) : 244. |894; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (l)
Ųepe,ųa ĀBa>xĀbl_
523. l913-19lB; Vassilcz. in Fl. URSS 25:56l. l959.

:

-

nepHcrafl.' (68. joon.)

g O.

Vars püstine, ül,emises osas įenamasti harkjalt harunenud, kandiline, paljas, 20-60 (70) cm kõrge. Lehed paljad või hõredalt lühikarvased, rootsulised, kaheli- või lihtsulgjad, viimas,el juhul 1õhestunud võį
jagunenud Lehekestega; külgmisi l,eheļ<esi 2 või 3 paari, munajad, teritunud, pisut kiilja või pisut südaja alus,ega; tipnrine leheke külgmistest
pikem ja 3-5-1õhen,e. Korvõisikud tipmised, üksikult pikkadel raagudel;
kõik õied korvõisikus enamasti puikjad, pruunikaskollased, mõnikord leidub vähesearvuliselt (2_4) ka kollaseid keelõisi; viimasįe lineaalne
keeleosa on üldkatisest pisut pikem. Üldkatise vä,limised 1ehekesed
lineaalsüstjad, sisemistest ļin,eaalsetest lehekestest veidi lühemad. Korvõisiku põhi õiiest lühemate sõkalsoomusiega. Seemnised 'tum,epruunid, 8
(l0-l2) mm pikad, ruljad või kandilised, n,ende tipul (2) 3 (4) lühikest
(a-5 mm) kollakat harjast.
Õitseb juulist septembrini.
Eestis kord leitud TRÜ botaanikaaias umbrohuna kompostil
(1955. a., K. Eichwald). Juhuslik haruldane tulnukas.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Kaukaasias Suhhumi ümbruses, kus esingb umbrrohun.a kanalite ja jõgede kallastel, aedades jm. Euroopass'e
(incl. Kaukaasia), Põhja_Aafrikasse ja Lõuna-Aasiasse sissetoodud liigi
kodumaa on Põ,hja-Arneerika.
Kirjandu'se andmetel on leitud kord (1955. a.) haruldas,e juhusliku

I

bĮpinnata (lad. k.)

_

kahelisulgjas .(taimel on sage,li kahelisulgjad lehed)
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68. joon. Ķahelisulgjas ruse (Bidens bipinnata.):
seemnls.

a _ taime ülemine osa

(orig.)

_
' b

tulnukana karvast ruSet - Bįdens piĮosa L. - TRÜ botaanika'
aias prügil (A. Remmel in Floristilised märkmed t (3):l93. 196l). Liigi
kodumaa on Am,eerika; käesoleval ajal on taim u,mbrohuna įevinud kõikjal troopilistel aladel. Sisse toodud ka Euroopasse, kus esineb paiguti.
Vars enam-vähem ka,rvane, lehed sulglõhised, korvõisikud kas ainult
putkõitega või l<a keelõitega.

_

27. peĪekond kosmos

Cosrnos

l

Cavan.

Icon. 'et descr. pl. I :9. 1791.

Enamasti üheaastased või lühiea1ised rohttaimed sulglõhisie

lehte_

,dega' Korvõisikud keskmise Suūrusega, pika peone raoga, asets'evad üksi_

kult või hõreda pööris,ena. Õisiku ü1dkatis peaa,egu poolkerajas, sel1e
lehekesed asets,evad kahe reana, on aļusel kokku kasvanud; välimised

rohtjad, sisemised kilejad, p,eaaegu läbipaistvad. Õisikupõhi 1ame. Äärisõi,ed keeljad, suur,ed, mitmesuguse värvusega (purpurpunased, roosad,
valged, kollas,ed, oranžid), sugutud, viljatud. Putkõied mõlemasuguļised,
koļlased. Emakasuudme harud ļamedad, lühikeste ka'rvaste lisemetega.
.Seemnis neljakandiline, kitsas, ,enam-vähem pika nokaga. Pappus 2-8
kar,eda oht,ena.
Esineb 29 liiki troopilises ja subtrroopilis,es Ameerikas Boliiviast kuni
Arizonani, peamiselt aga Mehhikos.
Euroopas aia-ilutaimena laialdaselt kasvatatavad. Eestis on aedades
I,evįnud ļ liik.

A l.

descr.
Harilik kosmos
- Cosrnos bipinnatus2 Cavan. Icon. et
:9. l79l; DC. Prodr. 5:606. 1836; Weymar, Buch d. I(orbbl. 58.
1957; Vassi\cz. in Fļ. URSS 25:562. 1959; Pēt. in Latvr f'1. 4:368. 1959;
E,ncke, Pa,reys Blumeng. ,ed.2.2:758. 1960; Dobr. in. @.n. yPCP 1t : 190.

pl.

1

(69. joon.)

1962.

Kocnņoc ĀBax{Āblllepncrltiį.
o. - Varred püsiised, B0-l20 cm

kõrged, arvukat'e pe'ente paljaste
harudega. Lehed vastakud, kahelisulgjad, ikitsaslineaalset,e kuni n,iitjate,
umbes l mm ļaiuste hõlmadega. Korvõisikud 6-10 cm iäbimõõdus, lame_
,dad, harude tipul pikkadel raagudel. Üldkatise lehekesed kahe reana,
välimised munajassüstjad, teritunud, tavaliselt tume-pufpurpunaste,roodudega, s,isemised piklikmtrnajad. Aärisõisi 7-9, mõlemasugulised, kuid
viljatud, |,5-2 cm pi,kkus'ed või pikemad, 3-5-hambalise tipuga, vaiged,
toosad, karmiinpunased. Puįkõi,ed kollased, 5-tipmrelised, mõl,emasugulised, viljuvad. S,eemnis B-12 mm pikk, nokaga, l-1,5 mm lai' talbjas,
veidi kõverdunud. Pappus kahe-kolme lühikese ohtena või puudub.
Õįtseb juulist Sepįembrini (öökülmadeni).

t

Kreekakeelsest sõnast kosmos

nud V. Kuusk.

-

ornament.

_

Koostanud H. Võsamäe, täienda

2 bipinnatus (lad. k.) -.- kaheļisulgjas.

l1 Eestl NSV floora

VI

l6l

69. joon.

Harįļik kosmos (Cosmos bipinnatus) orig.

Eestis laialt kasvatatav įįh,eaastane .ļi1l. Heal pinnasel areneb suur,eõieline dekoratiivne taim' Levib ka isekülvi teel ja võib aedu umbrohustada.

Üldlevik. Subtroopilises Põhja-Ameerikas Arizonast kuni Mehhiko

keskosani.

Eristatakse tgisendid peamis'elt keeļõiįe värvuse ja SuuruSe järgi:
\at. purpureus - purpurpunane, var. aĮbifĮorus - valgete keelõitega,
var' grandifĮorus _- suureõisikul'ine mitmevärviline teisend.

4' alamtriibus GaĮinsoginae o' Hoffm. in Engl' et Prantl, Pflanzenfam. 4 (Ą:2a5. lBB9-lB94.
Ko'rvõisikud hetorogaamsed või homo_
gaamsed. Äärisõied on viljuvad 'emasõied, harva steriilsed;' putkõied
mõlemasugulised, viljuvad. Õisikupõhi ikilejate sõkaļsoomustega. Pappus
mitmesugune,,kõig,e sagedamini soomustena.
28. per,ekond võõrkakar

-

GaĮįnsoĖa| Ruiz et Pav

Fl. peruv. et chilens. prodr.

I 10. 1794.

Üheaastased rohijad taimed haruneva varrega ja vas'takute lehte_
dega. Korvõisikud väikesed, poolkerajad, hõr,edate koba'ratena, tipmised
või 'ļ,ehekaelnaldes asuvad. Üldkatis ühe- või kaherealine, enamasti viiest
ovaaļsest või munajast leheļ<esest koosnev. Korvõisiku 'serval neli-viis
valget, kreemįkat või punakat keeljat emasõit; putkõied mõlemasugulised, ko'llakad. Korvõisiku kooniiisel põhjal ki'lejad, kolmejaguse või narrnastunud tipuga sõkalsoomused. Aärisõitest arenevad seemnised on kaetud peenüe ka,rvakestega, tipul lendkarvadega (soomustega)
Võõrkakar pärineb Lõuna-Ameerikast, ikust mitu ]iiki on levinud Vana
Maailma aladele, eriti Lääne- ja Ida-EuroopaSS,e. Et perekond on seni
monogrāafiliselt ļäbi töötamata, ei ole ļiikide arv selge (neid on kuni
l0) ja nende taksonoomiiine piiriilemine on eri autoritel erinev. Tulnuį<atena on võõrkakrad peamiselt aiaumbrohud erineva l,evikuinertsi ja
-püsivusega. Soojemast kliimast pärinevad võõrkakrad hävivad esim'este
öökülmade puhul. Nend,e seemneproduktsioon on väga rikkalik
- suurematel taimedel ulatub see paljudesse tuhandetesse.

įMadriidi
paiku) auks.
llį

-

botaanikaaia juhataja ning arsti M. M. Galinsoga (umbes 1800. a.
Koostanud Ķ. Eichwald ja L. Laasimer.
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l.

Varred paljad, ainult ülemis,es osas kaetud kuni 0,5 mm pikkuste
harevalt püstiste kuni lidus karvakestega. Lehed munajad, treravneva
tipuga, neĪrde serv ,loogeline rlõi väikeste hammarst'ega. Korvõisiku

äärisõied valged, soomusja pappuseta (väirkest'e Į<arvadega). Õisikupõhja soomu,sed tipul kolmeks ,lõhestunud. (70. joon.)
l. Paljas võõrkakar Gaįįrtsoga paruifĮora Cavan.'

-

eriti ülgmises oSaS, į<aetud į<uni 2 mm pikku,sįe harevate val_
gete karvadega ja näärmrekarvadega (eriti õisiku alusel). Eelmisest
liigist suurema1rasvu1ised ta,imed. Lehed m,eenutavad veidi nõgese
l,ehti. Leheserv ļSaagjas, teravate hammastega. Äär,įsõied valged või
punased, soomusja pappuSega. Õisikupõhja soomus,ed po1'e tipul

Va,rr,ed,

ļõhestu'nud

2'

Karvane võõrkakar

-

GaĮ.įrtsoga cĮĮiata

(Ralin.) Blake

l.

Paljas võõrkakar
Galįnsoga paraifĮoraI Cavan lcon. et descr.
pl. 3:41. 1795, tab. 2Bl; DC. Prodr. 5:677. 1836; W;ied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 504. lB52; I-,ehm. in Arch. Naturk. Liv-"
Est- u..Kurļ. II. 1l (|,2):256,499. lB95, 1896; Schmalh. <D.rr. Cp. tl
Įoxrr. Pocc. 2:58. 1897; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (l) : 524. l9l3-1918; Lindm. Svensk Fanerogamll. 535. 1926; Hiit.
Suom. Kasv. 695. 1933; Hryniewiecki, Tent. Fl. Lithuan. 245, 298. 1933;
Eichw. in LUS Juubelil<ogut. lB53-1953 : 129. 1953; Vassilcz. in Fi.
URSS 25 : 563. 1959; Pēt. in Latv' fl. 4 : 3B2. 1959; Dobr. in Q.rr" yPCP
tl : 192. 1962; trior. i;n @n. JIeH'Iznrp. o6t. 4:231. 1965. - G. quinquera'
|Viborgia parai'
dįata Ruiz et Pav. Syst. veget. fl' Peruv. l9B. l79B.
fĮoraHumb., Bonpl. et Kunth, Nov. gen.,et sp. 4':256' 1820. - \V. Acmel'
la.nltgcora MeJ-IKoIĮBeTKoBafl.
ļa Roth Catal. bot. 2 : l12. l B00.
(70. joon.)

o. Taim l0-B0 (ļ30)

cm l<õrge. Vars harilikult aluselt 'harunev,
peaaegu paĮjas, ainult ülemises osas .väga 1ühikeste (umbes 0,5 mm)
hareva1t püs,tiste kuni iidus karvakestega; õisikuraagudel ,esineb pea1e'
selle ka näärmel<arvakesi. Leh,ed õhukesed, vastakud, irootsuga, nrunaj ad,
terav,neva tipuga; 1eheserv üldisel't '1oogeline väheste mada1ate hambakestega. Leherootsu pealmine külg renjas. Korvõisikud arvukad, piklikud
kuni poolmunajad, 3-5 mm läbirnõõdus, peentel erineva pikkusega raa_
gudel, tipmiste ja külgmiste koļmetiste ebasarika'tena. Õit'est pisut lühemad, ,koime,ks lõhestu,nud tipuga sõka1soo'mu,sed õisi,ku põhjal jäävad
pärast seemniste varisemist püsima. Korvõisiku ketiaõied mõlemasugu_
1ised, kol1ased. Aäris-keelõisi 5 (harva rohkem), kõik emasõied, umbes
2 mm pikkuse ja l mm laiu'se lumivalge või kreem.įka õie,krooniga, mille
tipp on kolmehõlrnaline. Putkõitest arenevad seemnised on musta värVusega' munajad, veidi üįe l mm pikad, pisut kandilised, kaetud lühi_

I
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paraifĮora (lad. k.)

_

väikeseõi,eline.
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70. joon. Paljas võõrkakar (GaĮinsoga paruifĮora), a

_

taime ülemine osa, Ö

_

paar'c-korvõisik,d_soomusjaspappusekarY'e_putkõisarenenudseemnisega,

f-

keelõie seemnis pappusekarvadega,

g_

õisikupõhja sõkalsoomus.

lehe_
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7l. joon. Palja võõrkakra (GaĮinsoga paruifĮora) ļeiukohad

ļ

Eestis

keste valgeie harjaskafvakesįega; nende pappus on peaaegu Seemnise ja
õiekrooni pikkune, rkoosneb 8-20 hõredalt karvas,est, narmastunud, süstjast lühiogaja tipuga soomuses't. Keelõitest arenevad seemnised ott nüri_
koļrnekandilised, pisut lapikud, veidi kõverdunud, hõr'edalt kaetud karedate karvakestega.
Õitseb ja viljub juulist sügiseni; on külmaõrn.
Aarstal lB3B nenditakse paljast võõrkakart metsistunult Tartu ümbruses. Kahtlemata on ta seal levinud Tartu botaanikaaiast umbrohutaimena. Sada aastat hiljem
a.
võimalikuks kindlaks
- 1938.
- osutus
ja Tähtvere
teha ainult B leiukohta Emajõe
pargi vahelises linnaosas
ning raudteejaama lähemas ümbruses. Aastal l945 selgus veel paat
ļeiukohta, kuid liik ei ole püsiv, ta Įõriutakse sõsarliigi poolt välja.
Tartust veidi rlõunas leįti paljast võõrrkakart prügil (A. Remmel, 1962)
ja ka Tal'linnas (L. Pi,hlapuu). (7l. joon.) Nende ļeiukohtade tegelik
vanus ei ole įeada. PõllukuĮtuuridesse pole paljas võõrkakar meil üļdse
suutnud tungida, ehkki suuremakasvuļine eksemplar võib anda l50000200 000 seemnist.
Üldlevik. A. J. Cavanillese poolt 1794. a. kirjeldatud liik pärineb
Lõuna-Ameerikast ,ning on ,eriti sage Peruus. Umbes l0 aastat pärast
tiigi kirjeldamis't kulįiveeriti teda Pariisi botaanikaaias ja sealtpeaie
hakkas selguma ,sell'e taime tendents invasiooniks teistesse maadesse.
Aastal l79B I'eiti ta esmakordselt Saksamaa'l, lB07 Poolas, Leedus, lBl0
lruļįiveeriti Tartu botaanikaaias, kusi ta levis teis'įesse linna aedadesse;

ib6

1903 ilmub ta Kanadas, jne. Į(õige vähem on andmeid levimisest Aafrikas. Lääne-Euroopas esineb üsna ļaialdaselt aia- ja põlluumbrohunaLevinud ka NSV Liidu Euroopa-osas.
Majanduslik tähtsus puudub. Umbrohuna ei ,näi o1evat agressiivneTartus on sõsarliik, karvane võõrka,kar, ia tegelikult väĮja tõrjunud.

2. Ķarvane võõrkakar - Galinsoga cįįįata ' (Rafin.) Blake in
Rhodora 24:34. 1922; Rothm. Exkursionsfl. Krit. Bd. 534. 1976;
G. arįstuįala Bicknell in Bull. Torr.
Tutin in Fl..Eur.4:l44. 1976.
paraifĮoira
43:270.
G.
y. hĮspida DC. Prodr. 5:677.
Bot. Club
1916.
G. quadrira1836, non G. hispida Benth. Bot. Voy. Sulph. 119. 1844.
dįata auct. apud Vassi|cz. in Fl. URSS 25:564. 1959; -Eichw: in LUS
Juubelikogut' 1853-1953 : |34' 1953.
- Aduentįna cįĮ.įata Rafin. New
Fl. N. Am. 1:67. 1836.
larxscora pecHlrqaran. (72. joon.)
o. Taim 20-80 -(l20) cm kõrge, ,eelnevast liigist tugevama kasvuga. Vars harunev, selle ülemine osa ja õisikuraod ti'hedalt kaetud pik-

kade harevate valgete karvadrega. Peale nende leidub õisiku'raagudel ja
korvõisikute üldkatisel ka tumedapealisi näärmekarvu. Lehed rootsust
pikema labaga, munajad, nõgese lehti meenutavad, kii1ja või pügaldunud alusega, saagja S|ervaga, kaetud harevate karvakesüega. Emas-ääris_
keelõied valgeie, harvemini roosade või punaste kroonlehtedega. Nende
pappus',l'-'ln,krooni pikku'sest. Putkõitesi arenevate seemniste pappuse
soomused |lz-als seemnise pikkusest, niisama pikad kui õigkroon või
kuni poole ]ühemad. (72. joon.)
Õitseb ja viiljub juulist sügiseni.
Avastati esmakords,elt umbrohutaim,ena Tartu üli,kooli botaanikaaias
aastaļ l92l. Käesol,eva ajani on teada üle veerandsaja l,eiukoha, mis on
eriti koo,ndunud Tartu ja Pär,nu linna ning nende lähemasse ümbrusse.
Andmeid on vähem Tallinna ja Narva kohta, peale selrl,e on üksikuid leiu_
kohti teada mitmelt poolt kodumaal (Jägala, Tapa, Raasiku, Valgemetsa,
Võru, A'latskivi, Karksi-Polļi, Kärdla, Varlga, Elva). Kõikja1 esineb taim
aedades umbro'huna, kohaii massiliselt, vahel harva ka raudteel; aastal
l93B märgiti erandina ka Ropka pargi ,serval asuvalt põllult (A. Rem_
mel). Vaatamata tugevale levimistendentsile on ka see liik prakiilisel't
seotud linnadega ja suuremate keskusiega; esin,emisest põl,luumbrohuna
puuduvad andmed. Jälgid,es karvas,e võõrkakra ļevikut Tartus, ei jää
kahtlust, et ta on kaugel't tugevama levimisvõimega kui paljas võõrkakar,
veel enam, ta on viimase Tartu,st ja kogu Eestist peaa,egu välja tõrjunud,
sest mõlema kasvukohad on samad ja nõrgem kaob, nagu Tartus ongi
toimunud. (73. joon.)
Üldlevik. Ķa see liik pärineb Lõuna-Am,eerikast (Tšiili' Peruu, Kolumbia, Ve,netsueela), kuid tulnukana on mä,rksa laialdasemaļt levinud.
Alaįes lB90. aastast ikultiveeriti teda Euroopa botaanikaaedades, kust
jätkus edasine invasioon'
Majanduslik tähtsus puudub. Ha'lvasti hooldatud puu- ja köögivilja_

I cįļįata (lad. k.,

sõnast cįlįum

_

ripse)

_

ripsmeli,ne, peėnekarvane.
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72. joon' Karvane võõrkakar (GaĮinsoga ciliata): a
osa, b
- taim,ee ülemine
- lehepaar,
c _ leht, d _ putkõis atenenud seemnise ja pappusega,
putkõie pappuse soomus;
- putkõie seemnise pappuse
pünas,eõieline vorm (f. purpurascens): l
korvõisik, g
soomus, ft _ putkõis arenenud seemnise ja pappusega, į _ õisikupõhja sõkalsoomus.
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73. joon. Ķarvase võõrkakra (GaĮinsoga ciĮiata) leiukohad Eestis.

aedades ar,eneb liik mass,iliselt, luues ümbruskonnas uusi invasioonikoldeid, eriti Seetõttu, et ta seemniseproduktsioon on erakordselt suur. Ko,r_
ra1ikult haritud aedades kaob liik kü1l varsti, kuid tõrje puudumisel kuju_
nevad ümbru's,es uu,ed koįd,ed. Seega kuulub karvane võõrl<akar Eestis
kahjulikkud,e umbrohtude hulka.
Ka'rvane võõ,rkakar esineb Eestis ka punaseõielis,e vo,rmina, mida on
ka omaette liigiks peeiud (Galinsoga quadriradiata auct., G. caracasana
auct., G. hispida Benth. Ī. purpurascens Fenzl). Leitud o,n seda Elvast,
Valgast, Kärdlast jm. Ģa. joon.)

6. triibus Helenįeae Cass.1 in Dict. Sci. Nat. l0:4l9. lBlB; o. Hoffm.
in Engl. et Prantl, PflanzenĪam.4 (5) :25l. 1BB9-1894.
Heļe- Trib.Valdanįotdeae Benth. in Benth. et Hook. fil. Gen. Pl.2: l99. 1873.
valt ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed, harvemi,ni poolpõõsad- ja põõ_
sad. Lehed asets,evad vahelduvalt või vastakult. Korvõisikute ü1dkatise

ühe, ,kahe või ,mitme reana' välimised enamasti lehetao'lised.
Õisikupõhi sõkalsoomusteta, harilikult paljas (välja a,rvatud GaiĮĮardia).
Korvõisikud keel- ja putkõitega, harva ainult putkõitega, lreterogaamsed]
või homogaam'sed. Õied enamasti kollased. Tolmukotid tömpja alusega..
Emal<akaela lra,rud tipus ianrendunud ja tömpunud või jätketega. Pap_
1eh,ekes,ed

I

Koostanud

V. Kuusk.
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74. joon. Karvase võõrkakra punaseõielise vormi (Ī. purpurascens) leiukohad Eestis
pĮļS koosneb vähestest jäikadest harjastest (rnitte kunagi karvadest) või
soontttst,est' vahel puudub üldse.

Triibusesse kuulub umbes 60 porekonda, mis on iooduslikult leviįĪud peamiselt Am,eerikas, eriti Mehhikos ja Põhja-Ameerika Vaikse
iookeani poolses osas.
Selle triibuse esindajate majanduslik tähtsus piirdub peamiselt dekoratiivsus,ega; miįme pļer'eko'nna ļiike,kasvatata,kse ilutaitrred,ena.

PEREKONDADE MÄĀRAMISE TABEL

t. Kõik

lehed või vähemalt varrel,ehed terved. Ü1dkatise lehekesed vil2
jumisajal tagasi käändunud
Lehed sulgjagused. Üldkatis üher,eaļi'ne, selle įehekesed kõrgele kokku
kasvanud. Tugevalt aromaats'ed taimed
Tagetes L.
31. per.ekond peiulill

-

2. Kõik

lehed terved. Üldkaiis ühe- või kahereaļine. Õisikupõhi paljas
HeĮenįum L'
29. p,er'ekond heleenium

-

-

Vähemalt varreļehed terved. Üldkatis kahe- või kolmerealine. Õisiku_
põhi sõkalharjastega
Gaįļlardja Foug30. perekond mõrsjalill

-

į70

l.

aļamtriibus Heļenįįnae o. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam.
lBB9-lB94.
- Korvõisikud emas_äārisõitega või homogaarnsed; emasõied ei püsi viljumisajani. Üļdkatise ļehekesed ühe_, kahe_ või
kolmerealiselt. Lehed ja üldkatis õ1inäärmeteta.
a (5) : 254.

29. porekond heleeniunr e. säralįll
Sp. Pl. 886.

_

HeĮenįuml L

1753.

Mitmeaastased rohttaimed. Varred püstised, enamasti harunenud,
paljad või pehmokarvased. Lehed lõhestumata, vahelduvad, sageli lasku_
vad, enamasti näärmetäpikestega. Korvõisikud pa1juõielised, enamasti
hõreda kändana, harva üksikuli. Üldkatise lehekesed ühe või kahe reana,
kitsad, vilja valmimisel, ,enamasti aga juba Vafem tagasi käändunud.
oisikupõhi kumer, paljas. Äärisõied keeljad, emasõied või ste,riilsed,
kettaõied putkjad, mõ1emasuguĮised, feriii1sed. Emakasuudme harud
lamedad, tipul laien,enud. Seemnis nelja- või vii,okandiline, soonilin,e,
kantidel ja soonte kohal e'namasti karvane. Pappus 5_8 krrivkiĮeja sõk_
lana.
Perekonda kuulub umbes 40 liiki, mis ļooduslikult kasvavad Põhjaja Lõuna-Ameerikas. NSV Liidus' s,eega ka Eestis heleeniumi liike 1oo_
duslikult ei esin,e. Introdutseerįtud on 4 liiki: HeĮenįum aututnnaĮe L',
H. Bigeloalj A. Gray, H. Hoopesil A. Gray ja H. hgbridum hort'; püsilil_
ledena kasvatatakse neisi peamiselt kaht iiiki.

l.

Juurmised lehed suured, läikivrohelised, peaaegu kodarikuna. Õitseb

juunis-juulis

2.

Kuldheleenium

-

Heįenįum Hoopesii A. Gray

Varred nõrgalt tiivulised, juurmised lehed pole l<odarikuna. Õitseb
augustis-oktoobris

l.

Sügisheleenium

-

HeĮenįum autum.naĮe L.

A l.

Sügisheleenium e. sügis-säralill
autumnaįe L- Helenium
Sp. Pl. 886. 1753; DC. Prodr. 5:666. 1836; Hayek
et Hegi in Hegi, IllustrFl. Mitt.-Eur. 6 (l) :ffia. l9l3-19lB; Pēt. in Latv'-fl. 4:373. l959;
Encke, Pareys Blumeng. ed.2. 2:761' 1960; Üksip in Eesti taim. määr.637. 1966.
- H. grandif Įorum Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. 7 : 3B4..
l84l.
le"rreHuyl,t ocennIzlž. (75. joon.)
- Vars püstine, 50-160 cm kõrge, õõnes, ümmargune, nõrgalt tii*
9ļ.
\'uline, paljas või udekarvane, õisikuosas rohkesti harunenud. Lehed hele_
rohelised, 5_l2 cm pikad ja l-3 cm iaiad, paljad, süstjad, hõredalt
hambulise või saagja Servaga, vaheļduvad, rootsuta, varrei pikalt 1as_

I Heįenįurn
tanud A. Süvalepp.

vanakreeka taimeninri (arvatavasti llusa Heļena įärgj)..

-

Koos*

17t

75. ;'oon. Sügisheleenium (HeĮenium autumnaĮe)

'

orig

kuvad. Korvõisikud 3-7 cm ļäbimõõdus, rohkearvulised. Ūldkatise lehe.kesed naaskeljad, h,e1erohelised, tagasi ļ<äändunud. oisikupõhi kumer,
poolkerajas kuni peaaegu kerajas, paljas. Keelõisi 20-lB, talbjad, koliased į<uni pruunikaspunased, 3-5 tömbi ,hambaga, veidi allapoole hoi_
duvad. Putkõied kolļased. Seemni,s väike, must, karvaste roietega.
Õitseb augusti a1gusest ku,ni oktoobri teise dekaadini. Õisi küįastab
rohl<esti mesilasi.

Eestisse inįrodutsee,ritud juba möödunud sajandi algul (lB20. aastal), kuid kahjuks vähe levinud. Sortidest esinevad: 'Praecox ņ3ņ111ņ/ kollane, varaj ane, madal; 'Praecox nanum rubrum/ - pruunikaspunane,
-varajane, madal; 'Gartensonņg/
kuldkollane, kõrge, hilirre; 'Goļdfuchs'
kolĮane, kõrge, hiline;
kuldkollane, keskvarajane; 'Goldrausch'
-'I(okarcle'
vaskpruunil<aspunane, keskvarajane;'l(upfersprudel'
,oranž, keskvarajane;'Rothaut'
- pruunikaspunane, keskvarajane.
Ūldlevik. Põhja_Ameerikas Quebecist kuni Floridani, 1äänest kuni
Briti Kolumbia ja Arizonani; l<asvab niisketel niitudel ja madalikel.
Majanduslik tähtsus. Ilus sügise,l õitsev püsilill. Täįesti talvekind'el,
õitseb karra ja rikkalikult, ei lanrandu, kergesti paljundatav puhma jaga_
misega kevade1. Vajab päikesepaiste1i,st l<asvukohta ja toitaineterikast
niiskemat mulda. Sobib nii aedad,esse kui ka haljasaladele püsilill'epee,nardele ja vabakuju1istesse rühmadesse. Lõikeli1lena meeldiv ja ļ<aua
säiliv.
Heįenium Hoopesil' A. Gray
2' Kuldheleenium e. kuld-säralil|
^ Acad. Sci. Philad. 1863 : 65. 1864;- Encke, Pareys Blumeng. ed. 2.
'in Proc.
leneH'uyu Xyna.
2:761. 1960.
Į. Vars -pü,stine' ümmargune, tiivutu, lehistunud, 50-85 cm kõrge.
tehed 1äikivrohelised, pikliksüstjad kuni piklikmõlajad, terves,erva1ised,
rootsuta, juurmised lehed peaa,egu kodari'kuna, veidi lihakad. Noored
võsud nõrgalt viltjad, hiljem paljad. Korvõisikud kuni 6 cm įäbimõõdus,
.aset,sevad vähesea'rvuliselt kändana. Õisikupõhi kume,f, poo1kerajas.
Aärisõied keeljad, kolme-nelja hambaga, kuldkol'lased, kettaõied samuti
.kollased.

Õitseb juunis-juūl'is.
Eestisse introduts,eeritud käeso1eva sajandi teise vererandi algul.
:Suhteliselt vähe levinud.
Üldlevik. Põhja-Ameerika 1ääneosas Ka1jumäesti'kust kuni or'egoni
ja Kaliforniani; kasvab niitudeļ ja mäestikes kuni 3200 m kõrgusel.
Majanduslik tähtsus. Kevadsuve1 õitsev kuldko1laste õitega pooĮkõrge püsilill. Talvekindel, ei lamandu, kuid õitseb vähe. Paijundatakse
,se,emnetega kevadel ja jagamisega pärast õitsemist või va'rakevadel.
Kasvab nii päi,kesepaisteĮ kui ka poolvarjus. Eelistab veidi happelist
huumusrikast niiskemat mulda. Sobib aedades ja haljasaladel püsilillepeenardele ja rühmadesse.
lHoop,es,

J.

(1832-1904)

-

aednik Põhja-Ameerikas.

t73

30. perekond mõrsjalill e. näsapea
in Mėm. Acad. Sci. Paris

- Gaįllardial

1786

:5.

Foug

1788.

Poolkõrged ühe- kuni mitmeaastased rohttaim,ed. Lehed vahelduvad,
harva ainult juurmised, terve või hambuļise Servaga või sulgjagusedKorvõisikud keskmise Suurū,Sega, üksikult, pikaraolised. Üldkaiise 1ehekesed 2 või 3 reana, ebakorrapäraselt katusekivide taoliseļt, rohtjad,
nahkjalt kõva alus,ega, vilja valmimi,sel sageli tagasi käändunud. Õisikupõhi kumer või poolkerajas, suhteliselt pikkade pehmete või ohijate sõkaļharjastega. Äärisõied keeljad, enamasti sįeriilsed (harva o'n nad viljuvad
emasõied), hambuĮise või sügavalt jaguse sefvaga' või kõik õied putkjad. ning mõ,l'emasugulised. Õied koilased või punakaspruunid, sageli
kahevärvilised. Seemnįs viie rooga, üleni või osalt ka,etud aluselt tõusva
karvatutiga. Pappus 5-l0 kuivkileja ohtelise (äärisõitel ka tömbi) soomusena.
Per.ekonda kuulub 26
Am'eerikas.

liiki, mis looduslikult kasvavad Kesk- ja Põhja-

Eestis aialilledena levinud peamiselt 3 liiki.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Mitm,eaastane r,ohttaim; ,sisomised üldkatise 1ehekesed ļisemeta 2
Üheaastane rohttaim; sįsemised üļdkatise Įehekesed lineaal-naaskelia
li,semega

'2'

3. Nägus mõrsjalill - GaįĮįardia pulchelĮa

Juurmised lehed sulglõhised
l. ohtene mõrsjalill

-

Foug-

Gaįl.Į.ardįa arįstata Purslr

Kõik lehed ,sļstjad

2'

Süstlehirre mõrsjalill

-

Gaįļļardįa įanceoįala Michx.

A 1.

ohtene mõrsjalill
GaįįĮardįa arįstata2 Pursh, Fl. Amer.
2:573.
5:652.
Sept.
1836; Encke, Pareys Blumeng.
l8l4; DC. Prodr.
ed.2.2:762. |960 Üksip in Eesti taim. määr. 635. l966; Gleason, Illustr.
Fļ. Northeast. Un. St. a. Adj. Can. 3:376. 1968.
- G. grandifĮora hort.
Weymar, Buqh d. Korbbl'

6l.

1957.

fairnnapĀIdfl ocTucTan. (76. joon.)

Varred 50-85 cm kõrged, harunenud, harva lihtsad, karvased.
Lehed süstjad või piklikud või aļumised mõlajad, terved, hambrrlised või
sopiliseit su1g1õhised, karedakarvased; varr,elehed rootsuta, ülemised
väiksemad,,kitsassüstjad, lõhgstumata. Korvõisikud üksi'kuļt, 5-10 cnr
E.

l Pąriisi Teaduste Akadeemia liikme Gaillard de Merentonneau auks.
A. Süvaļepp ja H. Võsamäe.
z pristota (lad. k.)
(sõnasL arįsįa
- ohe).
- ohtene,'ohtjas
t74

-

Koostanud

b

?6. joon. ohtene mõrsjalil1 (GaiĮĮardia aristata).

a_

mine leht. Orig.

taime ülemįne osa, D

_

juur_

läbimõõdus, pikarraolised. Üldkatise lehekesed kitsassüstjad, 2 reana,
rip,srne1is'ed, vilja valmimiisel tagasi käändunud. Õisikupõhjal pikad, viljadest üleulatuvad sõkalharjased. Äärisõied ialbjad, kolme hambaga,
ko1lased, pruunikaspunane ļaik aluse,l, või pruulni,kaspunased' Kettaõi,ed
punakaspruunid.
Õitseb juuni lõpust kuni oktoobri teise dekaadini.
Ees'įisse introduts,eeritud möödunud sajandi ko1manda1 veerandil
(1868). Aedades võ'rdle,misi ūevinud, kuid Süürf eõielise mõrs jal i l ļ e (G' grandĮf lora hor't.) nime a,1ļ'
Üldlevik. Põhja-Ameerikas Briti Koļumbiast ļ<uni Saskatchewanini,
lõunas Arizona ja New Mexiconi; kasvab niitudel ja muruväljakuil ning
teistel lagedatel korhtadel.
Majanduslik tähtsus. Kauaõitsev ilus püsili'lļ,.kuid kahjuks lamandub kergesti ja on lühieaļine (2-5 aastat). Paljundataks,e seemnete ja
pistikutega. Vajab päikesepaistelist kasvukohta ja toitaįneterikast kuivemat mulda. Tundlik seisva niiskus,e suhįes. Sobib nii püsiĮillepeenardele
kui ka rühmad,esse, kuid peamiselt rkasvatatakse väärtusliku ,lõikelillena.

pruunikaspunane kol1ase äärega;
Sortidest esinevad: 'Bremen'
tume-pruunikaspunane;
'Kobold' - koliane pruunikas'Burgunder' punaSega, madal, kompaktne kasv; 'Monarch'
- ku1dkollane, õisikud
väga suured (l0-l2 cm); 'Regalis' -, kuldļ<ollane tumepunasega, õisikud väga suured (l0-l2 cm); 'Tokajer'
- hele pruunikaspunane, õisikud suured (B-10 cm).

2. Süstlehine mõrsjalill -- Ga.il,Lardia Įanceolalal Michx. Fl. Bor"
^
2:142.
lB03; DC. Prodr. 5 : 652. 1836; Encke, Par,eys Biumeng'
Amer.
ed.2.2:762.
3:37B' 1968.
ĮIap

Au'l

JI a

1960; Gleason, Illustr.

-

G. bįcolor Pursh, Fl. Amer. Sept. 2:572. 1Bl.4.

įl'ĮeTHoJi

o- 9ļ.

Fl. Northeast. Un. St. a. Adj.

Į]

cTH afl

.

-

Can.

f aft"l-

Varred harun'enud, 40-70 cm kõrged, lühikarvased' Varre_
1ehed vahe1duvad, kitsassüstjad, rootsuta, terveservalis,ed; juu,rmis,ed

1ehed süstjad, hambuļised. Korvõisikud üļ<siį<ult, 1õhnavad,

9-ll

cm 1äbitagasi

kitsassüstjad,'ripsmeiised, pisut

mõõdus. Üļdkatise 1ehekesed
käändunud. Äärisõįed talbjad, kolme hambaga, ko'llas'ed või pruunijoone_
1ised, kettaõied'tumepruunid.
Õitseb juuni lõpust oktoobri alguseni.

Eestisse introdutseeritud nröödunud sajandi esimesel poo1el
(1B44. a.), kuid 'eelmis'est liigist rrähe,m levinud.
Ūldlevik. Põhja-Ameerikas Lõuna-Carolinast kuni trloridani, 1ää'nes
kuni Missouri ja Texaseni; ka,svab män,nimet,sades ja preeriates liivastes
kohtades.

Majanduslik tähtsus. Kauaõitsev püsilil1, sobiv päikesepaiste'listel
kasvukohtadel kuivemal liivmulļal. Ei lamandu.

|
176

įanceoĮaįa (1ad. k.)

-

süstjas.

77. ioon' Nägus mõrsjal|r| (GaiĮĮardĮa puĮcheĮĮa\. orig.

12 Ījesli NSV fĮoora Vl

3. Nägus mõrsjalill - Gaįlļardia puĮcheĮla įFoug. in Mėm. Acad.
^ 1786 : 5. l7BB; DC. Prodr. 5 : 652. l836; Hayek eĮ Hegi in Hegi,
Sci. Paris
Illusįr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l) :534' l9l3_-191B; Pēt. in Latv. fļ. 4:372.
yPCP
1959; Encke, Pareys Blumeng. ed.2.2:763. 1960; Dobr. in @"rr.
lt: l97. 1962; Üksip in Eesti taim. määr. 634. 1966. - G. bicoļor Lam.

laftnnaplufl KpacI'IBaf . (77. joon.)
Encycl. Mėth. 2:590. 1786.
o. Vars 20-50 cm kõrge, haru,nenud aluselt alat,es, kaetud pehmete
karvad,ega. Lehed vaheldųvad, süstjad või piklikud, įõhestumata, hambu1ised, roo'tsuta. Korvõisįkud üksiku1t, pikavarr'elised, 5-7 cm 1äbimõõdus. Üldkatise lehekesed rkitsad, süstjad, teravad, tagasi pöör'durrud. Pappus 5-10 na,rmastunud sõkalsoo,musest. Aärisõied 2,5-3 cm pikad,
įende tipud kollased või oranžid, alu,sel purpurpunane 1aiļ<. Kettaõied
algul oranžkol1ased, hiljem mustjaspruunid.
Õitseb juulist septembrini (öökülmadeni).
Aedades įlutaimena.
Üldlevik. Loodusliku1t Põhja-Ameerikas Põhja-Carolinast Floridani,
läänes Arizona ja Coloradoni; kasvab kuivadel liivastel aladel.
Majanduslik tähtsus. Kasvata'takse peern'ralillena, ,sobib ka häsii ļõikeļilleks. Vajab ettekasvatamist, kuiva toitaineterikast mulda jā päikesepaistelist kasvukohta

Kuliuuris on levinud teisend var. picta Gray - õisik suur; äärisõied purpurpunased, tumedamate viirgudega ja kollase äärisega.

2. alamtriibus Tagetinae o. Hoffm. in Engl. et Prantl, PĪIanzen,ema,s-äärisõitega või homotam. 4 (5) : 263. lB89-lB94.
- Korvõisikud

gaamsed. Ür1dkatise ļ,ehekesed ,enama,sti üherealiseit. L'e'hed
suu,rte ümarate või piklike õlinäär'metega.

3l.

ja

üldkatis

perekond peiulill - Tagetes2 Į,'
SP. Pl. 887. 1753.

Üheaastased põõsakujuļised rohttaimed. Varred püstised, vahelduvate või vastakut,e sulgjaguste lehtedega. Koņvõisikud ü'ksikult, harva
moodustavad liitõisiku. Ü1dkatis üherealine, karvadeta, kaetud piklike
näärmetega. Õisikupõhi veidi kuhikjas. Mõl'emasugulised putkõied kuldkollased, oranžid või pruurnid; 'lņeelõied on kollased, o'tanžid või punakas'
pruunid ,emasõied, asetsevad üherealiselt, täidisõisikuiistel kultuursorti'
del mitmereaįiselt. Kõik õied on viljuvad. Tolmukapead ümardunud alusega. Emakas kahe tömbi,harulise suudmega, mis putkõitel on keerdunud,
keelõitel harali. Pappus koosneb ebaühtlase pikkusega, enam või vähem
kokkukasvanud sõkaldest, millest mõned on vabad, pikalt teritunud oga-

l

puĮcheĮĮa (lad. k.)

kena, ilus.

- järgi.
2 Etruski jumala Tagese
- Koostanud E.
t78

Lellep.

tipuga. Seemnis kitsaslineaalne, nõrgalt kandilirre, ilidus karvadega, alusel veidi ahenenud.
P,erekond hõļmab ligemale 30 ]iiki, mis pärinevad Ameerika subt,roopilistelt aladelt. Mõningaid 1iike, peamise1t neist aretatud solte kasva_
tatakse Euroopas dekoratiivtaimedena. NõLrkogude Liidus on kuļtuuris
või metsistunu1t 3 ļiiki, mi1lest Eestis aia-i1utaimedena ļaiaļt kasvata_
takse madalat ja kõrget peiuĮi1le paljude sortidena, ha,rvemirni ka õ i e _
vähest peiuļilļe (T. tenuifoĮia Cavan., T. signata Partl.).

l.

Varreharud horisontaaļsed. Õisikuraag ,korvõisiku alusel veidi jäme.
nenud. Üldkatis enamasti 0'7-1,l cm ļäbimõõdus.

1. Madal peiulill

-

Tagetes patuĮa L-

2. Yarreharud püstised. Õisikuraag korvõisiku alusel tõlvjal'i
nud. Üldkatis ,enamasū

l,5-2 cm įäbimõõdus
2. Kõrge peiulill -

jämene_

Tagetes erecta L'.

A l. Madal peiulill - Tageles. patula, L. Sp. Pl. 887. 1753; DC.
Prodr. 5:643. l836; Hayek et Hegi in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l)
534. l9l3-19lB; Grossh' onpe4eJI. pacT. Kasķ. 451. 1949; Pēt. in Latv.
fļ.4:3B0. 1959; Gorschk. in F'ļ. URSS 25:571. 1959; Dobr. in <Dn. VPCP'
ll:l99. 1962; Uksip in Eesti taim. määr. 636' 1966. EapxaTĮbI oTKJĪo_:

-

uėHglte. (7B. joon.)
o' Iseloomuliku terava lõhnaga, l5-60 cm kõrgune taim. Vars'
püs'tine, horisontaalselt laiuvate okstega, paljas või veidi karvane, sageli
violetjate triipudega (eriii varre aĮumises osas). Lehed karvad'eta, hõre_
dalt kaetud ümma'rguste näärmetega,2-9 cm pikad ja l,5-3 cm laiad,
suigjagr-rse labaga' Lehehõlmad süstjad või süstjaslineaaüsed, ca 2-7 cm
pikad ja 2-B mm laiad, pika (juusja) ogatipuga ja saagja servaga.
Korvõisikud üksikuļt, pikai'ao1is,ed, (3) 4-6 cm läbimõõdus. Ü1dkatis.
üh,erealine, paljas, sageli kaetud piklike näärmetega. Keelõisi üle l0,
kuldkol1ased, .oranžid või punakaspruunid, ,sametjad, ühe- või mitmevär_
r'i1ised, enamasti 1-l,5 cm piĮ<kuse krooniosaga; korvõisiku keskel viie_
tipmelise kolļase krooniga putkõied. Seemnis mustjaspruun, lineaa1ne,
aluseļ veidi ahenenud, B mm pikl<, kantidel kaetud ül,espidi įidus karvadega. Pappus koosneb enam või vähem kokļ<ukasvanud ļühematest
(4 mm) ja pikematest (B-10 mm) sõkaldest.
Õitseb juuiisi oktoobrini.
Eestis ļ<asvatatakse 1aia1t aia-i1utaimena. Tuniakse palju põhiliigist
aretatud Sorte, mis on ļ<o1lase- kuni pruuniõielised, ühe- kui ka mitmevärvilis,ed, e,namasti täidisõisikrrļised.
Üldlevik. Madaįa peiuliile kodumaa on Mehhiko. Älates 16. sajandist
cir ta ilutaimena tuntud kogu Euroopas. Nõukogude Liidus kasvatatakse

l

patuĮa (lad. k.)
12*

_

laiuv
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78. joon. Madal peiuliĮ'| (Tagetes patula).

orig.

peamiselt põhi,liigi sorte parkides ja aedades Euroopa-osast kuni KaugIdani.

A 2.

Tagetes erecta' L. Sp. Pl' BB7. 1753; Dc.
Kõrge peiulill
Prodr. 5:643. l836; Hayek et Hegi in Hegi, I,llustr. Fi. Mitt.-Eur. 6 (l)
.535. l913-19l8; Grossh. onpeae.rr. pacT' Kasķ.451. l949; Gorschk. in Fļ.
URSS 25:57|. 1959; Dobr. in @"rr. yPCP ll:l99. i962; Üksip in Eesti
taim. määr. 636. l966.
IļpfMocToflĪļĮ]e. (79. joon.)
- EapxarĮu
40-80 cm kõrgune taim. Vars püstine,
o. Spetsiililise lõhnaga
harunenud, vao1irne, karvadeta. Lehed suigjagr-rse 1abaga, paljad, hõreda,lt ļ<aetud ümmarguste näärmetega, 5-l0 cm pilkad ja 4-B cm laiad.
Lehesegmendid süstjad, 0,8-3 cm pikad ja 1,5-4 mm laiad, saagja
Servaga' pika juusja tipuga, mis sageli on murdunud. Korvõisikud üksi"kult, pilka,rao1ised, 5-B (10)
cm 1äbimõõdus. Ü1dkatis üherea1ine, pa1_
jas, sage'li ka,etud piklike näärmet,ega. Keelõied kuldkoliased või tumeoranžid, 2-2,5 cm pikkuse Į<rooniga. Putkõied ļ<ol1ased, 1igikaudu l cm
pihl<used. Se,emnis mustjaspruun, lineaalne, alusel veidi ahenenud, B1l mm pikk, kantidei kaetud ülespidi 1idus karvadega. Pappus koos,neb
"enam või vähem kokkukasvanud lühematest (6 mm) ja pikematest
(l0 mm) sõkaldest.
Õitseb juulist oktoobrini.
Eestis l<asvatatakse aia-ilutaimena paĮjude sortidena, nii 1i'ht- kui ka
:

täidisõisikuĮistena.

Ūldlevik. Pärineb Mehhikost. Nõukogude Liidus kasrrata'takse deko_
ratiivtaimena aedades ja parkides kõikides ,rajoonid,es, väĮja arvatud
Kaug-Ida.

7. triibus Anthernįdeae Cass.9 in Bull. Soc. Philom. Paris 173. lBl5;
Hoffm. in Engl. et Prantl, Piflanzenfam.4 (5) :267. l8B9-1894.
- Trib.
'Senecįonideae sublrib. Chrgsanthemeae et subtrib. Artemįsįeae Less.
Synops. gen. Compos.247,257. lB32.
- Fam. Anthemįdaceoe Bessey in
Ann. Miss. Gard. 2: l64. 19l5.
Enamasti sulglõhiste iehtedega roht- heterogaamsed, ü1dkatise 1ehekesed
"taim,ed, harįa põõsad. Korvõisikud
ki1eja äärisega, emakasuudme harud nüritömpide karvaste tippudega.
Õietolmu terad üieni ogalised. Pappus ,enamasti puudub või on puudulikult arenenud. Taimed sageli aromaatse Įõhnaga. Ligikaudu 60 pere_
konda, enamasti Vana Maailma paras- ja subtroopilises vöötmes.

I

eracta (lad. k.)

püstine.

2 Koostanud L. Laasimer.

rBl

79. joon. Kõrge peiulill (Tagetes erecta).

orig

PEREKONDADE MÄÄRAMIsE TABEL
t.
2.

2
oisikupõhi sõkalsoomustega
3
Õislkuįohi paljas, harva ka'rvakest'ega
1i1la_
Aärisõied lühikese laia naastuga, va1ged, kolla,kasva1ged või
kad, õisikupõhi lame või puhetunud, kettaõied lapiku putkega
33. perekond raudrohį - AchįįĮea' L.

Äärisõied pika naastuga, vaĮged või koļlased, õisikupõhi kuhikjas
või poolkerajas, ketiaõied pole lapiku puikega
Anthentis L.
32. perekond karikakar

-

j
4.

4
Õisikupõhi poolkerajas, koonusjas või kuhikjas .
koonusoisikupõhi lame või pisui puhetunud kuni kumer, kuid mitte
6
jas või kuhikjas .
arvukaļt
(7)
läbimõõdus,
mm
l-4
enamasii
väirkesed,
Korvõisi,kud
pöörisetaolistes liitõisikuįes
Artemįsįa L
40. perekond puju

-

Korvõisikud suuremad, üksikult või vähesearvuliselt varreokste'tip'

pudes
5.

5

Üheaastased, tugeva aromaatse lõhnaga taimed. Tolmukate tipul
kolmnurkne terav lise
Matrįcarįa L'
37. perekond kummel

-

Ühe- kuni mitmeaastased, erilise aromaatse lõhnata taimed. Toļmukate tipul munajas-kolmnu'rkne või įimma'rgune lise
TripĮeurosperft7urrĮ Schultz-Bip.
38. pereko'nd kesaliļl

puuduvad
Aärisõied ala'ti oįemas
7. Korvõisikud,enamasti l-4

-

6. Äärisõied

7
8

(7) mm läbįmõõdus, roh,kearvuiiselt pöö-

risetaolistes liitõisikutes

40. perekond puju
39. perekond soolikarohi

-

-

Artemįsįa L
Tanacetum L'

8. Korvõisikud 3-5 cm läbimõõdus, enamasti üksikult; üldkatise

lehekes,ed ena,m_vähem ühepikkused, katusekivide taoliselt; emakasuudm,e

harud lamedad ja tömbid
35. perekond härjasilm

-

Leucanthemum MĪIl.

Korvõisikud väiksemad, neid on enamasti rohkem; üld'katise välimi'
183

sed ļeherkesed sis,emistest mänksa lühemad; ,emakasuudme harud
lühikesed, niitjad
9
9. Ühe- või kaheaastased taimed. Õisikupõhi kumer
34. perekond jaanikakar
Chrųsanthemun L-

-

Mitmeaastased rohttaimed' Õisikupõhi puhetunud või lame
36. perekornd püreeter
Pgrethrum Zinrt

-

l. aļamtriibus Anthemįdinae o. Hoffm. in Engl. et Prantl' PĪ|anzenĪam. 4 (5) : 268. lBB9-lB94.
- Korvõisi,ku põhjal sõkaļsoomused.
32. perekond karikakar

-

AnthemįsI L

Sp. Pļ. 893. ļ753.

Ühe- kuni mitm,eaas'tased rohttaimed, harva poolpõõsad korduvalt
sulglõhiste või -jaguste vahelduvate ilihtlehtedega. Korvõisikud l,5-4 cm
läbimõõdus, üksikult või vähesea,rvulises liitõisikus. Üļdkatis 2- või 3-realine, kaetud karvadega või paĮjas. Õisikupõhi poolke,rajas või kuhikjas,
kaetud kas kogu ulatuses või ainult tipus sõkalsoo,mustega. Valged või
koļlased keelõied korvõisiku s,erval on viljuvad või steriil.sed ,emasõied,
viietipmelise krooniga kolįased putkõied korvõisiku keskel on mõ,lema_
sugulised. Mõnikord on korvõisikus ainult putkõied. S,eemrnis on veidi
lapik, neljatahuline või peaaegu ruljas, alusel ahenenud, enam või vähem
selgelt pikiroideĮine; vahell on pappuse as,emel tipus (sageli ühekülgselt)
madal kilejas ääris.
Karikakra p,erekond hõlmab ligi 200 ļiiki; NSV Liidus on levinud
5l liįki, nendest ,esineb Eestis 3 liiki. Karika,kra ļiigid on levinud paras_
vöötme aladerl Euroopas ja Aasias, mõrred ka Põhja_Am,eerikas ja PõhjaAafrikas.
Perekonna tüüpliik on Anthemįs aruensįs L'

LIIKIDE MĀĀRAMISE TABEL

l.

Õisikupõhi poolkerajas; keelõied kuldkol1ased
2. Kollahe karikakar

-

Anthemįs tįnctorįa L.

Õisikupõhi kuhikjas; tkeelõįed valged
2
ko.naratega; õisikupõhja sõka,lsoomused
lineaalsüstjad, teravad. Taim vastiku lõhnaga
3. Haisev karikakar Anthemįs cotuĮa L"

2. Seemnise roided selgete

-

t

Anthemįs (kr. k.)

sõnasl anthos

ļ84

anthemon või anthemįon
- sõnast
_ lill (võrdlemisi
väikes,te korvõisikute tõttu). _

1iļ|, või

ka diminutiiv
E. Lellep.

Koostanud

Seemnis,e roided konarateta; õisikupõhja sõkaJsoo'mused süsijad, teri-

tunud ogaiipuga

l.

Valge karikakar

-

Anthemįs araensįs L.

l. Valge karikakar Anthemįs aruensįs,L.Sp.Pl. B94. t753; DC.
Prodr. 6:9. 1837; Led.- Fl. Ross. 2 (2):521. lB45; Wied. et Web.
Beschr. phain' Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 500. lB52; Rydb. in North Am. Fļ.
34 (3) :22B. |9|6; Hayek et Hegi in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt..Eur. 6 (l)
õ4l. l9l3-l9l8; Pēt. in Latv. fl. 4:3B4.. 1959; Fed. in Fl. URSS 26:35.
1961; Dobr. in O;r. yPCP l1:209. 1962; Stan. in O.n..IleHuurp. o6n.4:
:

233. l965.

fĪylalxa

o, O.-Varsi

[oJI,eBafl. (B0. joon.)

üks või rohkem, püstised või tõusvad, 'ha,runenud, juurmi.ses osas hõreda,lt karvased, ü1aosas (eriti õisiku alusel) tihedama1t
-kaetud vilrlkarvadegaļ ,kõrgus l5-30 (40) cm. Ūļemised varrelehed sulgjagus'e, aļumised kaheli_sulgjaguse labaga. Lehed pehm,ekarvased, rootsuta, vah,el alumised lühirootsulised, l
-3 (5) Cm pikad, 0,7-2,5 cm
1aiad. Lehehõlmad süstjad või ,1ineaaļsed, ligikaudu 1 mm 1aiused, enama.sti terveservaįised, ogaiipuga. Ķorvõisikud pikaraolised, üksikult, 23 (3,5) cm 1äbimõõdus. Ü1dkatis 2- või 3_.rea1ine, kaetud lkarvadega; r,älimised ü1dkatise l,ehekesed munajad, teritunud tipuga, kitsa kileja ääri_
'sega; sisemised piklikud, iaia ümmarguse kileja tipuga. Korvõisiku ser_
vaĮ valged keelõied 0,6--l ,2 cm pikl<use naastuga, rį<eskel kolilased putk.
.õied, kõik viljuvad. Õisikupõhi sä.sikas, lame, s,eemrn,ete valmimise perioo_
dil piklikkuhikjas. Õisikupõhja katavad rkogu ulatuses süstjad, teritunud
ogatipuga kil,ejad sõka1soomused, mis uļatuvad pr-rtkõitest ür1e. Seemni,sed helepruunid, madalat,e pikiroietega, ahen,enud alusega, 2-3 mm
pikad, |,5-2 mm laiad, kusjuures keskmised seemnised on äärmistes't
veidi väiksemad; pappus s'eemnįse tipuĮ ääris,ena.
Õitseb ja viljub juunist augustini.
Eestis on valge karikakar levinud peamiselt umbrohuna põldudel,
esinedes sagedami,ni kuivemal {ubjarikkal pinnasel.
Uldlevik. Nõukogude Liidus 1aialt 1evinud kogu Euroopa-osas,
:samuti. atlantilises ja Kesk-Euroopas, vahemeremaades (eriti idapoolselļ9s) ja Väike-Aasias; sisse viidud Põhja-Ameerikasse, Põiluumbrohuna
.eriti sage Rootsis.

Eestis esin'eb valge karikakar tüüp-alamĮiigina

_

subsp. aruensįs

2. Kollane karikakar
Anthemįs tįnctorįa, L. Sp. Pl. 896. 1753;
DC. Prodr. 6:11. 1837; -Led. Fi. Ross. 2 (2) :52a. lB45; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 49g. 1852; Hayek et Hegi
in Hegi, Illustr. trļ. Miit.-Er-rr. 6 (1):537. 19l3-1918; Kryl. in On. 3an.
Cu6. ll:2720. 1949; Pēt. in Latv. fį. 4:3B4. 1959; Fed. in Fl. URSS 26:
I

araensįs (lad. k.)

2 tinctorļa (lad. k.) -

-

põld-, põllu-, põllul kasvav.
värvimiseks kasutatav, värvainet sisa,ldav
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80. joon. Valge karikakar (Anthemis araensĮs): a
- õitsev taim (orig.)
õis sõkalsoomusega' c _ seemnis.

,b

-

putk-

W,

0.

. ..-

8l.

',.'

c

,

joon. Kollane karikakar (Anthemis tīnctoria): a _ õi,tseva taime
ülemine osa (orig.), b
seemnis, c _ sõkalsoomus.

-

39. 1961; Sian. in O.n. .Il,eH'uurp. o6n.4:232. 1965.
- flynarxa Kpacu.nbHan. (Bl. joon.)
O, 9ļ. Vars püstine, lihtne või tipmises oSaS harurnenud, hõr,edaļt
või tihedalt karvane, 30-60 (75) cm kõrgune. Lehed kaheli_sulgjaguse
labaga, rootsuta, l-5 (7) cm pikad, 0,8-3 (4) cm laiad; nende pealmine pind paljas või hõredai't ka,rvane, alumine pind hõr,edaļt või tihedalt
karvane (mitte vilijas). Lehehõlmad süstjad, 2 (3) mm laiused, terve_
servalis,ed, harva üksikute saagjate hammastega või sügavamaįe sisse1õigetega, heļeda teritunud ogatipuga. Korvõisikud üksikult, pikarao1ised, 2,5-4 cm läbimõõdus. Üldkatis kolme- r,õi n,e1ja,r,ealine, villkarvane;
välimised üldkatise į'ehekesed mu'najad, teritunud kileja tipuga, sisemised
piklitksüstjad, enamasti narmastu,nud kileja tipuga. Korvõisiku äärisõied
kollased, 0,6-7,2 (1,5) cm pikkuse naastuga, kettaõied samuti kol1ased,
kõik viljuvad. Õisikupõhi poolkerajas, ü,leni kaetud ki1ejate, pikaĮt teritu_
nud ogatipuga pikli4<lineaalset,e sõkalsoomust'ega, mis on putkõite pikkused või uļatuvad neist üle. Seemnised tume- või koįlakaspruunid, risilõikes rombjad, nõrgalt pikiroid,elised, ligikaudu 2 mm pikkused, aluseį
ahenenud, tipul kitsa kiĮeja äärisega.
Õitseb juulist septembrini, viljad vaįmivad sept,embris.
Esineb kogu Eestis umbrohuna põldudel ja kuituurniiiudel, sageda_
mini ristiku- ja kesapõldudel.
Üldlevik. Põļlrrumbrohuna laialt įevirrud Nõurkogude Liidu Euroopa_
osa põhja- ja l<eskrajoonides, ka atlanti1ises ja l(esk-Euroopas ni,rg
Vah,emeremaades,

eriti inassiliselt

S,kandinaaviamaades.

Eesti tainred kuuļuvad tüüp-alamliiki

-

subsp. tįnctorįa.

* 3.

Haisev karikakar
AnthemįS Cotuįa, L. Sp. Pl. 894. l753;Rupr,
F,1. Ingr. I : 591. 1860; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 500. 1852; Hayek et Hegi in Hegi, Ilįustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (l) :544..
1913-1918; Pēt. in Latv. fl. 4:3B5. 1959; Fed. in trl. URSS 26:63. 196l;.
Dobr. in @.u. VPCP ll:227. 1962; Stan. in On. .IIeH'zHrp. o6n. 4:2381965.
flynanxa co6a,{rs. (92. joon.)
o. Vars püstine või tõusev, ha,run,enud enamasti ülemises osas,
hõredalt ka'rvane või peaaegu paljas, veidi kare, 15-30 (45) cm kõrge.
Lehed kaheli-sulgjaguse labaga,' hajusa,lt karvased, 1,5-3,5 (5,5) cm
pikad, 0,B-l,B cm laiad. Lehehõimad rkitsas1ineaals,ed, terve või saagjas_
hambulise sefvaga' ogatipuga. Korvõisikud 1,5-2,5 cm läbimõõdus, varre'
ja külgharude tipul. Üld,katis 2- võļ 3-realline, hõredalt ka'rvane; ü1dkatise,
l,ehekesed pik1iksüstjad, sisemis,ed välimistest pikemad, r1aia kileja äärisega. Õisikupõhi piklik-kuhikjas, keskmises osas kaetud harjasjate ļineaal_
süstjate sõkaldega. Korvõisiku äärel va1ged steriįl'sed keelõied, keskel:
kollased putkõied, mille alus on laienenud. Seemnised kollakas_ või hal-

I

cotuļa

_

arvatav diminutiiv mediterraanse liigi Anthemis cota epiteedist; võib
_ napp, kauss, kausike.

ka olla tuletatud kreekakeelsest sõnast kotųĮe
IBB

,ffi

0

a

_

ffi

82. joon. Flaisev ļ<arikakar (Anthemis cotuĮu):
putkõis sõkalsoomusega,
õitsev taim (orig.), Ö
seemnis.
c

_

-

likaspruunid, peaaegu ruljad, konara,liste roi,etega, alusel ahene,nud, 1,51,8 mm pikad.
Õitseb juunist augustini.
Eestis,esineb harva prahipaikadel.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas lõuirapoolsetes rajoonides,
Krimmis, Kaukaasias ja ka Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu
Kesk_Euroopas ja Skandinaaviamaade lõunaosas.

33. per,ekond raudrohi
Sp. Pl. 896.

-- Achįlįea|

L.

1753.

Perekonda kuuluvad liigid on mįtmeaastased, ha'rva ühe' või kaheaastased rohttaimed tervete või su,lghõl,miste kuni korduvalt sulgjaguste,
varrel vahelduvalt asetsevate lihtlehtedega. Korvõisitkuid arvukalt, väi_
kesed, 3-5 mm läbimõõdus, või suuremad, 6-13 (17) mm läbimõõdus,
koondunud kännasjaks Įiitõisikuks, harva üksikuļt. Korvõisiku ü1dkatis
piklik, peaaegu munajas või poolkerajas. Üldkatise lehekesed va1kja,
ko.llaka või pruuni kileja äärisega, asets,evad katusekivide taoļiselt. Õisikupõhi lame või puhetunud, kaetud putkõite pikkuste või ļühemate kilejate sõka,lsoomustega. Korvõisiku keskeļ on lapiku puikega ja viietipmeļise kollase või valge, harva roosa krooniga mõlemasugulised õied, äärel
üherealiseįt valged, roosad, punased või kollased ,emasõied. Seemnis pik1ik või piklik-ä'raspidimunajas, pisut Įapik, mõnikord on ta külgedel kiisas tiivuline ääris; tipp ilrna pappuse või kileja ääris,eta.
Perekond hõlmab 'ligi 200 liiki, mis on l,evinud Euraasia parasvöötmes, eriti aga Vahemer,emaade Ļõrgmägedes. Nõukogude Liidus esineb
45 liiki, rneist Eesti NSV-s 4 įiiki.

LIIKIDE MĀÄRAMIsE TABEL
2
L'ehed kaheli- või kolmeli-sulgjaguse labaga
3
Lehed lõhestumata
2. Esimese järgu ļeheosad (-s'egmendid) üksteisest eemal, nende vahel
pearoo äärel saagjad või lõhised hambad. Risoom lühike, jämenenud
1.

l.

Lõhnav raudrohi

-

Achįļlea nobįlįs L'

Esimese järgu leheosad ,ligistikku, pearooĮ nende vahel ei ole saagjaid hambaid. Risoom roomav
AchįĮĮea rrlilĮefolium L.
2. Harilik raudrohi

-

3. Lehed mõlemalt pinnalt tihedaļt karvased
Korvõisikud 0,6-l,2 cm läbimõõdus

4'

-

Ida_raudrohi

-

ja

näärmelohukestega.

Achįļļea cartilagįnea Led.

l Tuletatud kr,eeka mütoloogias esineva Trooja sõja kangelase Achįlleuse nimest.
Koostanud E. Lellep.

190

Lehed paĮjad või veidi karvas,ed, ilma näärmelohukesteta, kuid
mõnikord on neid ainult lehe alumisel pinnaĮ; korvõisikud 1,3l,'/ cm ļablmoodus
Achįįįea ptarmica L.
3. Võsa-raudrohį

-

l.

Keelõįed val_
sektsioon MiĮlefotiatae DC' Prodr' 6:24' lB3Z'
ged, roosad või punased. Lehed sulgjaguse või sulglõhise labaga. Lehe_
segmendid ei asetse risti ega katusekivide iaoliseļ't.

* l.

.

Lõhnav raudrohi

nobįlįs' L'Sp.Pl. B99. 1753; DC.
-Fl. AchįįĮea
Ross. 2 (2) :533. lB45; Hegi, Illustr.

Prodr. 6:26. lB37; Led.
Fl. Mitt.-Eur.6 (2):566. 1929; Ķryl. in <D.rr. 3an. Cr'r6. 11 :2725. 1949;
Pēt. in Latv. fļ.4:3BB. 1959; Afan. in Fl. URSS 26 76. 196l; Kondr.
in <Dr. yPCP tt:253. 1962; Flor. in @.n. Jleunurp. o6n. 4:234. 1965. Tltcg.ļelllcruaķ 6naropo4t-IuI?. (83. joon.)

E.

Lühikese jämerrrenud risoomiga, maapealsete vegetatiivs,ete võsudega (maasisesed võsundid puuduvad) l5-50 cm kõrgune aromaatne
taim. Varsi tavaliselt 3-6, püstised või alusel veidi tõusvad, tipus haru_
n,enud, madalate tömpide roietega, iiheda1t karvased, harva peaaegu
paljad, rohkesti lehistunud. Lehed üldkujult piklikmunajad võį piklikelliptilised, kaheli- või kolmeli-sulgjaguse labaga, tihedalt villkarvased,
rnõlemalt pinnalt kaetud näärmelohukestega. Varrelehed 3-6 cm pikad,
|,5-2 cm laiad, kõige alumised rootsuga, keskmised ja ülemised rootsuta, nende alusel kõrvakesed. Vegetatiivsete võsude lehed pikarootsuļised, tavaliselt varreįehtedest palju pikemad. Esimese järgu leheosi (segmente) hõredalt, nende vahel lehe keskrool (eriti tipu pool) suuremad
gõi väiksemad saagjad hambad. Viimase järgu leheosad (lehetipmed)
(ineaalsed või pik1iksüstjad, terve või saagjashambuļise Servaga' ogaiipuga. Korvõisikud 3-4 mm įäbimõõdus, koondunud 'tihedaks kännasiaks 1iitõisikuks. Õisikupõhi puhetunud, viljumisajal koonusjas, kaetud
süsijate, putkõiiest veidi lühemate sõkaldega. Üldkatis munajas, harva
piklikmunajas, 2-3 (3,5) mm pikk, l,5-2 (2,5) mm lai, kaetud enam või
vähem tihedalt pikkade karvadega. Ü1d,katise lehekesed pik1ikmunajad
või piklik-ellipiilised, pisu't eenduva keskrooga, heleda, harvemini pruuni
kileja äärisega. Keelõied valged või kollakasvalged, peaaegu ümmargused, nende tipul kolm hammast, putkõi'ed mõiemasugulised, viietipmelise
krooniga. Seemnis piklik, pisut Įapik, hallikas tu,mepruun, külgedei kitsa

valkja äärisega.
Õitseb juulis, augusiis'
Eestis haruldane tulnuktaim, esi,neb harva raudteed'el ja sadamatesÜldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunarajoonides,
'Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. At1antilises ja Kesk-Euroopas, 1äänepoo1sete Vahem,eremaade põhjaosas, Balkani poolsaarel ja
Väike-Aasias.

I

nobįlįs (lad. k.)

_

üļlas, suursugune.

l9l

83. joon. Lõh'nav raudrohi (AchiĮĮea nobiĮis\.

orig

2' Harilik raudrohi - Achįlįea miĮlefoĮium, L. Sp.Pl. B99.
DC. Prodr. 6:24. 1837,
p, p.; Led. Fl. Ross. 2 (2) : 531.

|753;
1845;

Wied. ,et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 501. lB52; Rydb.
in North Am. Fl. 34 (3) :225. 19|6; Pēt. in Latv. fl. 4:386. 1959; Kryl.
Q.ņ.3an. Cu6. tt:272|. 1949; Afan. in Fl. URSS 26:7B. 196l; Kondr.
in O.ņ. yPCP ||:237. 1962; Flor. in Ol. JIeuuurp. o6n.4:235. 1965.
A. milĮefoĮium subsp. miĮLefoĮium
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2)- :
570. l929.
- Trtcg,{enLIcTHLII( o6lIķH'oeerįHntli. (B4. joon., a.)
Į. Roomava risoomiga, maasiseste võsu,nditega aromaatne taim. Vars
püstine või alusel tõusev, (B) 20-70 cm lrõrge, lihtne, mõnikord ülemiSeS oSaS harunenud, madalate tömpide roietega, peenekarvane, harva pal_
jas, vahel Jillakaspunane. Lehed üldkuju1t süstjad või pikliklineaa1sed,
kaheļi või kolmeli su1gjalt lõhised või jagused, n,ooreit pisut vil1ased, hi1jem enamasti hõredaļt karvased. Varrel,ehed (3) 6-l5 (21) cm pikad,
0,5-2,5 (4) cm laiad, rootsuia, kõige alumis,ed vahel rootsuga. Vegetatįivseįe võsude lehed rootsuga, mõnikord l,arrelehtedest pa1ju pikemad.
Esimese järgu lehes,egmendid ligistikktt, keskroo ääris nende vahel hammast,eta või ainuIt tipmises osas üksikute hamilastega. Viimase järgu
1eheosad (1ehetipmed) süstjad või pikliklineaa1sed, terveserva1ised või
ü,ksikute saagjate hammastega, teritunud ogatipuga, 0,5-l (2-3) mm
1aiused. Korvõisikud 4-5 (6) mm läbimõõdus, hulganisti kännasjas Įiit_
õisikus. Üldkatis piklik või peaaegu munajas, 3-4 (6) mm pikk, 2-3
(4) mm 1ai, ,enamas'ti pisut karvane. Ū1dkatise lehekesed piklikud või
piklikmunajad, karvased või pa1jad, pruuni kileja äärisega. Õisikupõhi
veidi puhetunud, 1<aetud putrkõitesi 1ühemate, näärmekate, pil<likmuna_
jate kuni -süstjate sõkalsoomustega, mi11e tipud on hõredaļt karvas,ed.
Keelõisi 4 või 5, valged, harva ,roosad või punased, peaaegu ümmarguse
naastuga. Putkõisi |4-20, määrdunudva'1ged, inende välispi'nd kaetud
näärmetega. Seemnis piklik, ligikaudu 2 mm pikkune, veidi lapik, halļikas- või tumepruun, külgedel kitsa heledatiiva1ise ääris'ega.
Õitseb juulisi oktoobrini.
Ķogu Eestis 1aialt levinud. Esineb sageli teeservadeli põllupeenar,del, karjamaadel, niitudel, puisniitudel, veekogude kallastel jm.

Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas' Läänc- ja Ida-Sibet'is, Kesk-Aasias ja Ķaug-Idas. VäljaspooĮ Nõukogude Liitu Skandinaavias, at1anti1ises- ja Lõuna-Euroopas, Vahemeremaades, Väike-Aasias,
Iraanis ja Mongoolia RV-s. Hilisemal ajal viidud ka Põhja-Ameerikasse,
Uus-Meremaale ja Lõuna-Austraa1iasse.
Majariduslik tähtsus. Hari1ik raudrohi o1i ravimtaim,ena hinnatud
juba antiikaja1 l(reekas ja Roomas, samuti keskaja1 Lääne-Euroopas.
Sel1est taimest vaļmistatud ravimeid kasutati väga mitmesuguste haiguste korral, eriti verejooksu (ninast, kopsust, haavadest) tõkestamiseks.
Praegusel ajal on droogina kasutatav peamiselt taime iipmine, õisįku-

I miĮĮefoĮīum (lad. k.) _ tuhandelehine (sõnadesI tnįĮĮe
rohkehõļmaliste lehtede tõttu).
l3 Eesti NSV loora
f

VI

"-

tuhat, foĮium

-

|eht;
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84. joon.

a _ harilik raudrohi (AchilĮea miĮĮefoĮiumJ; b _ võsa-raudrohi
ptarmica\. Qrīg.

(AchiĮĮea

(Herba MiĮĮefoĮti), miļles ļeidub glükoalkaloidi ahhilleiini
õli, parkainet, inuįiini, vaiku, C-vitamiini jm.
Rahvameditsiinis kasutatakse raudrohtu ka nüüd küllaltki sageli.

tega osa

- ürt

(CzoHgaNzors), eeterlikku

Tüüp-alamliik
subsp. miĮlefoĮī.um. 'esirrreb Eesti flooras veel järgmiste hariliku'raudrohu vormidena:
6 (2) : 570. l929 Ī. rosea Des,f.
- Hegi, IlĮustr' Fl. Mitt.-Eur.
{<orvõisikud 'roosad,e keelõitega; esineb Eestis harva;
Ī. purpurea (Gouan) Schinz et Theļļ. Fl. Schweiz. 'ed. 3' 2:34l.
l9l4
korvõisikud purpurpunasįe keelõitega; esi'neb Eestis harva.

-

2. sektsioon Ptarmįca (DC.) Koch, Synops. 370. lB37.

Ptarmįca
sulglõhi'
kuni
kolmeli
lõhestumata
või
19.
Lehed
DC. Prodr. 6 :
lB37.
ļehekesed
sed. Korvõisirkud sarikjais koguõisikuis või üksikult. Üldkati,se
. ja õiepõhja soomused varisevad. Seemnis lapik, hambuliste tiivakestega.

l. tida Ptarmįcae Bolsch. in Fl. URSS 26:|07. 196l. - Lehed ter'
ved, lineaaļsed või süstjad, saagja või kahelisaagja Servaga, paljad või
įühikarvased. Õisik kändataoline.
3. Võsa_raudrohi - AchįĮĮea ptarmica ' L. Sp. Pl. 89B. 1753; Wied.
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 502. 1852. Rydb. in North
Am. Fl. 34 (3) : 226. 1916; Hegi, Illustr. Fį. Mitt.-Eur. 6 (2) : 563. 1929;
Botsch. in Fl. URSS 26: l0B. 196l; Flor. i'n Q"rr. Jleuuurp. o6n. 4:236.
A' ptarmica subsp. Eu-Ptarmįca Heimerl, Sect'. Ptarrnįca Gen.
1965.
- 60.
Ptarmįca uulgarīs DC. Prodr. 6:23. 1837, p. p.;
Achiļlea
lB84.

Led. Fl. Ross. 2Kondr. in

O.rr.

(2)

yPCP

:529. lB45; Pēt. in Latv. fl.
t1

:23l. 1962.

4

:3B9.

TltcqųenĮcrHllķ

1959;

nTapMLIKa.

(84. joon., b.)
E. Roomava 'risoomiga (20) 30-70 (90) cm rkõrge taim, ülemises
osas tihedalt, a,lumises hõredalt 'karvane kuni paĮjas. Ülemiste varreļehtede kaenlas ,esinevad vahel lühikesed vähearenenud vegetatiivsed võsud.
Lehed rootsuta, terved, 1ineaalsüstjad või lin,eaa1sed, teritunud tipuga,
(1) 1,5-6 (B) cm pikad, (l) 2-6 mm laiad. Alumised varreleh,ed paljad või hajusalt karvased, kõige üĮemised on karvas'ed mõlemal pinnal
või ainuļt alumise pi,nna keskrooļ. Näärmeid esineb ainuļt mõnikord
hõredalt įehe alumisel pinnal. Lehed enamasti ebakorrapäraselt kahelisaagja Servaga' miļļe hāmbad on ,enam või vähem terava kõhrja tipugaKorvõisikud (l) |,3-l,7 (l,B) cm läbimõõdus, koondunud varre tippu
[<ännasjaks ,ļiitõisikuks. Üldkatis peaaegu poolkerajas' (3) 4-6 mm
liõrge, 5-7 (B) mm läbimõõdus. Üldkatise ļehekesed munajad või muna_
jassüstjad, pisut eenduva keskrooga' |aia pruuni kileja äärisega, tihedalt
või hõr.edalt karvas,ed, asetsevad katusekivide tao1iselt. Õisikupõhja

l

ptarmica
l3+

_

kreekakoelsest sõnast ptarmike

-

aevastama.

r95

sõkalsoomused putkõitest, veidi lühemad, serval suuremad kui keske{, i
nend,e' tipud kaetud karvadega. Korvõisiku SerVaS keelõisi B-10 (l3)'
as,ets,evad ühe:reana, valged, ena.masti li,lla alusega' peaaegu üldkatise
pikkused. Putkõied mõlemasugulised, valged võį kollakasvalged, mende
kroon nää,rmekas, viie terava tipmega. Seemnis valkjashall, kuni 2 mm

pikkune.

.:

Õitseb juulis-augustis. Viljad valmivad septembris-oktoobris.
Eestis levinud peamisel't mandri lääneosas ja läänesaartel; on seal
küllaltki Sagė kaldavõsastikes, teede ääres, kraavikallastel ja uhtlamminiitudeļ.
Üldlevik. Nõukogude Liidus tulnuktaimena põhja- ja keskrajoonides'
ning Lääne-Siberis. Skandirnaaviamaades, atlantilises ja Kesk-EuroopaS''
Va'hemer,emaade lääneosas, Baļkani poo1saarel, tulnukana ka Põhja_,
Ameerikas.

Peale põhivormi Ī. ptarmica on eristatud järgmised vormid:
Ī. Įinearis (DC') Hegi; Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) :56a. 1929 (f.
angusĮīssima Heimerl, Sect. Ptarmįca Gen. Achįļlea 6l. lBB4; y' Įinearis
DC. Prodr. 6:23. lB37)
- lehed paljad, lineaals,ed, kuni 3 mm laiad;.
esineb Eestis kaunis sageii;
f. palustris (Beauv') Hegi, Illusįr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2):56a' l929'
ühe korvõisikuga, kõige alumised vahel mitmega; lehed
-kunivarr,eharud
2 (2,5) mm laiused; leht alusel nõrgalt saagjas või terve; esįneb
Eestis harva;
f. rnuĮtipĮex (Reynier) Heimerl, Sect. Ptarmįca Gen' AchiĮlea 61.lBB4 (f. ĮiguĮosa hort., f. fĮore pĮeno hort.)
- korvõisikud ainult keel_
õitega, täidisõisikulised; Eestis sageli aia-i1utaimēna, harva metsistunult.

2. rida Salįcįfoliae Botsch. in Fl. URSS 26:||2. 196l.
- Lehed
terved, süstjad, kahelisaagja. Servaga' karvased, mõįemal pi'nnaĮ kaetud.
näärmetega. Õisik kändataoline.
Ida_raudrohi
Achįļļea cartiĮaginea 1 L,ed. ex Reichenb. FlGerm. exc. 3 :849. lB32; 'rVied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. 503. 1852; Hegi, Illustr, Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 565. 1929; Botsch. in

4.

Fl. URSS 26:ll4. 196ļ; Flor. in On. Jleuzurp. o6.l. 4:237. 1965.
Ptarmįca auĮgarĮs õ. cartiĮaginea DC. Prodr. 6:23. 1B37.
P. cartiĮaginea Led. Fl. Ross. 2 (2):530. 1845; Pēt. in Latv. fl.- 4:3B9. 1959;
Tltcg.le.nucrHuķ xPfl[Įesaruü*
Kondr. in o.rr. yPCP t| :233' |962'
(85. joon.)

9ļ. Vars püsiine,

hafun,enud, lühika,rvane' alusel mõnįkord paljas,
madalate ebaühtļasįe roietega, (20) 60-l00 (120) c,m ikõrge. Üiemiste

I cartiĮaginea (ļad. k., sõnast cartiĮago
serva kõhrjate hammaste tõįtu.
r96

-

kõhr); arvatavasti on nimi aņtud lehe-

varrelehtecle kaenlas enamasti lühikesed vegetatiivsed võsud' harvemini mõned neist pikemad, õisi-

kutega. Lehed rootsuta, terved,
süstjad või ļineaalsüstjad, (l) 4-B (10) ,cm pikad, (2) 6-12 (15)

mm laiad, tipu suunas vähenevad,
mõlemält pinnait enam või vähem
tihedaļt lühikarvased, üsna tihe-

da1t kaetud

näärņe1ohukestega,

milles sageli on nähtav (luubiga)
1äbipaisiev näärmetäpp. Alumised

varre1ehed õitsemisajaks tava1iselt
kuivanud. Lehed ebaüht1aselt saag_
ja või kahe1isaagja servaga, selle
hambad terava kõhrja tipuga.
Korvõisikuid enamasti arvukalt,
(0'6) 0,9- l,2 cm läbimõõdus,
koondunud varre tippu kännasjaks
liitõisikuks. Üldkatis peaaegu poo1kerajas, hõredalt karvane, (2) 35 (7) mm läbimõõdus. Üldkatise
lehekesed katusekivide taoliselt,
tugeva, veidi eenduva keskrooga,
pruuni kileja äärisega, tipul Sa_
geli narmastunud. Väļimised üldkatise lehekesed piklik-kolmnurksed, sisemistest lühemad. oisikupõhi kumer, kaetud putkõite pik_
kuste või pisut lühemate karvase_
tipu1iste sõka1soomustega. Korv_
õisiku äärel, 6-8 valget, peaaegu
üldkatise pikkuse kolmehambalise
naastuga emas-keelõit; keskel mõlemasu gulised, nä ärmetega kaetud,
lapiku putkega ja viietipmelise
vaĮkja krooniga putkõied. Seemnis
hall, läikiv, lapik, 2 mm pikkune
ja I mm laiune.
Õitseb juunis, augustis. Viljad
valmivad septembris või oktoobris'

85. jbon' Ida-raudrohi (AchiĮĮea cartiĮagi-

nea). orīg.

Levinud Ida-Eestis paiguti järvede ja jõgede kallastel, soistel niitudel jm.
Üldlevik. Nõukogude Liidus 1aiaļt levinud kogu Euroopa-osas, nii
Arktikas kui rka Musia mer.e ääres; esineb Lääne- ja lda_Siberis, Ķaug_
t9v

Idas ja Kesk.Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Skandinaaviamaades

ja

Ķesk-Euroopas.

2. alamtriibus Chrgsantherninae o' Hoffm. įn Engl. et Prantl,
Trib. Senecįonįdeae Less. subPflanzenfam. 4 (5) :273. lBB9-lB94.
L,ess. Synops. gen.
Chrgsantherneae
Less.
Chrgsanthemeae
2.
trib. VI
Compos. 250. lB32 et ,sub'trib. YĮ| Artemį,sįeae Less. 2. Cotuįeae Less. et
4' Arternįsįeae Less. Syno,ps' gen. Compos. 260, 263. 1832.
- Õisikupõhi
sõkalsoomusteta, harva karvane.
34. p,erekond jaanikakar

-

Chrgsanthemumt L.

Sp. Pl. 887. 1753, p. p.

Ühe- või kaheaas,tased rohttaimed. Vars vahelduvaie lõhestumata'
sulghõlmiste kuni -jaguste või kahelisulgjate, paljaste või veidi karvaste
lihtlehtedega. Korvõisikud üksikult või mitmekaupa varr,eharude tipus.
Üļdkatise lehekesed rohtjad, kileja S,ervaga või laiema kil,eja tipuga, asetsevad katuseļ<ivide taoliselt 3-5 ,ebakorfapärase reana, sisemised välimistest märksa pikemad' Õisikupõhi kumer, paljas, säsikas. Korvõisiku
serval enamasti üks rida ühe- või mitmevärvilisi viljuvaid või viljatuid,
B-25 mm pikkuse maastuga keelõisi. Korvõisiku keskosas 3-5 mm pikkused kollased, punased või rotr,ekad viietipmelise ļkrooniga mõlemasugulised putkõied. Tolmukapeade tipul piklikmunajas lise, alusel ei ole märgatava't liset; tolmukaniitide ülemine osa veidi jämenenud. Emakas lühikese kaheharulise niitja suudmega. I(eelõite seemnis,ed erinevad kujult
peaaegu alati putkõite seemnisįest: esįmes,ed on 2 või 3 tiivulise pikiroidega, mille vahel on 2-6 ebaselget roiet, teised on ruljad või lapikud,
6-12 |i,kiroidega, milįest 1 (2) on tavaliselt tugevam, ,enamasti tiivulise
servaga. Pappus puudub.
Per.ekond hõlmab 5 (sensu strīctu) liiki, mis on levinud peamiselt
Vahemer,emaades, Väike_Aasias ja Põhja-Aafrikas. Nõukogude Liidus esi_
neb 4 liiki, neist Eesti NSV-s 3 liiki. Neid kasvata,takse sageli ilutaimedena, mõnel juhul on nad ka kultuurist metsistunud.
P,erekon.na tüüpliik on Chrgsanthemum coronarįum L.
Varem a,rvati Samasse perekonda kuuluvaks lõik- ja potilillena laialt
kasutatavad krüsanteemid
- Dendrantherna įndįcurn (L') Des Moul.
(Chrgsanthemurn indicum L.) jt. Perekonda Sensu įatu kuu|uksid ka
Leucantlt emunt, Pgrethrum, Tanacetun jt.

I Chrgsanthemun (kr.'k., sõnadest chrgsos _ kuļd, anthemon _ õis, lill). Nimi
vihjab paljude 'kuldkoļlaste keelõitega liikide esirr,emisele ,selles perekonnas. _ Koosta_
nud E. Lellep.
ļ98
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l.

Vars lihįne või veidi harun'enud. Keelõied kollas,ed' Tulnukumbrohi

3. Kollane jaanikakar -

Chrgsanthemum segetum L.

Vals veidi 1ihav, tugevalt haru.nenud. Keelõied valkjad,
või mitmevärvilised' Aia-iļutaim
2.

kollased
2

Putkõied tume- või musijaspunased
Chrgsanthemum carįnatum Schousboe
l. Andurjas jaanikakar

-

Kettaõied rohekad või erinevates varjundiies kolļased
Chrųsantherrlum coronarįurrl L.
2. Kroonjas jaanikakar

-

l. sektsioon Ismeįia (Cass.) DC. Prodr. 6 : 65. lB37. - Gen. Įsmeįįa
Cass. in Dict. Sci. Nat. 4l :40. 1826.
s'eemnisel 3 tugevai,
- Keelõite
laiatiivalist roiet ja nende vahel nõrgemad
või ebaselged pikiroidedPutkõite seemnis tugevasti lapik, kahe tugeva eenduva roidega ja nende
vahel ebaselgete roietega. Pu,tkõied tum,epunased.
Andurjas jaanikakar
Chrgsanthemurn carįnatum l Schousboe Vextr. Marokko l9B. 1800; DC. Prodr. 6 : 65. lB37; Pēt. in Latv. fl.
4:397. 1959; Tzvelj. in Fl. URSS 26: l33. 196l; Dobr. in o.ņ. VPCP tl :
267. 1962.
- Ismeļįa aersįcoĮor Cass. Dict. Sci. Nat. 4l :4l. 1826.
Xpnsaureua KzJr'eBaraa. (86. joon.)
o. Taim 40-70 (B0) cm kõrge, üsna pisut lihav, hallroheline, paljas. Vars püstine, ülemises oSāS ,eflāfilasti tugevalt harunenud. Lehed
4-B (l0) cm pikad, kaheli-sulgjagused või sulglõhised kuni -jagused,
nende alus'el kõrvakesed. Lehehõlmad peaaegu ļineaalsed, l-2 (3) mm
laius,ed, ogatipuga. Alumised leh,ed varakuļt varisevad. Korvõisikud 45 (6) cm įäbimõõdus, üksirkult varr,eokste tipus. Üldkatis paljas, l,52,B cm läbimõõdus, 6-8 mm kõrge. Üldkatise lehekesed munajad või piklikmunajad, tugeva keskrooga, sisemised laia, enamasti pruuni kileja
tipuga, välimistes't peaaegu poole pikemad. Keelõied l5_25 mm pikad,
kahe- või kolmevārvilised, valged, tume- või hel,elilļad, alus,el kollased"
mõnįkord punase vöödiga, ha,rva üksnes valged või kollas,ed, piklik-äraspidimunaja naastuga, täki1ishambulise tipuga. Putkõįed tumepunased,
3-4,5 mm pikkused. Seemnis 3-4,5 mm pikk, 2,5-4 mm ļai.
Õitseb juulist oktoobrini.
Ķaunis sageli ,kasvatatakse ilutaimena aedades ja elamute läh,emas
ümbruses, kust ta on sattunud ka prahipaikadele.
Üldlevik. Liigi kodumaa on Loode-Aafrika; kogu Euroopas laial't
kasvatatav ilutaimena; mõnikord esineb kultuurist metsistunult.

A l.

I carįnatum (1ad.
eenduva keskroo kohta).

k.)

_

kiiljas, andurjas (korvõisitku üldkatise

1ehekeste tugeva
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86. joon. And,urjas jaanikakar (Chrgsanthemum carinatum)
Orig.

2. sektsioon Chrgsanthemuln'
- Cį. sect. Gļebį.onįs (Cass.) . DC.
Prodr. 6 : 64. 1837.
Keeļõite seemnis 3 tugeva eenduva kitsatiivalise
pikiroidega. Putkõite- seemnis veidi lapik, l või 2 tugeva eenduva ja 5B nõrgema roidega. Puikõied ,erinevates varju,ndites kollased.

A 2'

Ķroonjas jaanikakar
- Chrgsanthemum coronarįunl' L. Sp.
1753; DC. Prodr. 6:64. 1837; Pēt. in Latv. fl. 4:398. 1959;
Tzvelj. in trl. URSS 26: t34. 196l; Dobr. in o.ņ. yPCP l1:268. 1962.
Xpnsaurenaa y,B,eHųaH'H an. (B7' joon.)
o. Taim 30-70 (l00) cm Į<õrge, paljas. Vars püstine, rikkalikult
įehistunud, ülemises o.sas enamasti tugeval't harunenud. Lehed 4-8
(l0) cm pikad, e.namasįi kaheli-sulgjaguse labaga, rootsuta, vart enam
või vähem ümbritsevate kõrvaļņestega. Ülemised var,relehed ļ<esļ<mistest
ja alumistest väiksemad ja vähem lõhestunud. Alumised ļ,ehed varakult
varisevad. Lehehõlmad laisüstjad või pikliklineaalsed, l-2 (3) mm įaius,ed, ogatipuga. Ķorvõisikud 4-5 (6) cm läbimõõdus, üksikult varreoks'te
tipus. Üldkatis l,5-3 cm läbimõõdus, 6-8 mm tkõrge, paljas. Üldkatise
ļehekesed munajad või pikļikmunajad, sisemised 1aia pruuni, mõnikord
heleda killeja tipuga, 2-3 korda väļimistest pikemad. Keeļõied ļrele- või
tumekollased, harva valged, 15-25 mm pikkuse naastuga ja 3-5 mm
pikkuse putkeosaga. Putkõied kollas,ed, 3,5-5 mm pikad. Seemnised
2,B-4 mm pikad ja 2-3,5 mm ļaiad.
Õitseb juuiist oktoobrini.
Eestis üsna sageli kasva,tatav aia-i1u,taim.
Üldlevik. Looduslikus flooras esi'neb liik Vahemer,emaades. MLrjal
Euroopas l6. sajandist alat,es kõikjal kasvatatav aia-ilutaim. Harva kul_
tuurist metsistuv.

Pl. B90.

3. sektsioon Xanthophthaįmum (Schultz-Bip.) Tzvelj. in Fļ. URSS
26: l36. l96l.
Keelõiįe se'emnised 2 ,tugeva, eeinduva kitsat,iivalise
külgmise roidega, milļe vahei on 3-6 ligistunud vähemärgatavat roi,et.
Putkõite seemnised peaaegu ruljad, enamasti l0 peaaegu ühetugevuse
roidega. Putkõiįe kroon kollane.

* 3.

Kollane jaanikakar

_

Chrgsanthemum segetum, L. Sp. Pļ. BB9.
(2) :559, lB45;
Wied. et Web. B,eschr. phan. Gew. Es,th-, Liv- u. Cu:l.4g7. lg52; Hegi,
iļlus'tr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) :60l. l929; Pēt. in Latv. fļ. 4:397. l959;
Tzvelj. in Fļ. URSS 26:136. 196l; Dobr. in <D.rr. yPCP ll:268. 1962;
Min. in @.n. rleuraHrp. o6n. 4 : 237. lgo5. Xpzsaurena roceaHafl.

1753;

Dc. Prodr. 6 :64. lB37; Led. F'ļ. Ross. 2

(BB. ,joon.)

o. Taim 20-60 cm kõrge, sinaka,sroheline, paljas, harva üsņra hõre_
dalt karvane. Vars püstine, lirhtne, mõnikord ülemises osas harunenud.
1 coronarįunl (lad. k., sõnast corona _ kroon) _ liroonjas, kroonikujuline.
segetum (lad. k.' sõnast seges _ külv, põld) ; nimi vihjab selle taime esinemi--

z

sele põlluumbrohuna.

20'ķ

87. joon. Ķroonjas jaanikakar (Chrgsanthernum coiona-

88. joon. I(ollane jaanikakar (Chrgsanthemum segetum)

Lehed lõhesiumata või sulghõļmised kuni lõhīsed, mõlrikord jagused" HõI_
mad terveservalised või hõredalt asets,evaįe madaļamate või sügavamate
ogate,rava,te hammastega. Varr.elehed (välja arvatud,kõige alumised)
rootsuta, B-l0 pikad' a1use suunas a,henenud, poole1di varreümhrised.
Kõige ülemised lehed a1umistest poole väiksemad. Korvõisikud 4-5 cm
ļäbimõõdus, üksikult varreharude tipul. Üļdkatis poolkerajas, l,3-2 cm
läbimõõdus, 5,5-7,5 mm kõrge, paljas. Sisemised üļdkatise l,ehekesed
välimistest 2 korda pikemad, 1aia kileja tipuga. Keelõite naast kuldkollane, äraspidimunajas, 2 (3-6) ebaühtlas,e tipmega, s-15 mm pikk,putk
3-4 mm pikk' Putkõied kollased, 3-4,5 mm pikad. Seemnis ligikaudu
2 mm pikk ja I ,mm lai, selgete pikiroietega.
Esi,neb Eestis väga harva tulnukana raudteedel ja prahipaikadel.
Üldlevik. NSV Liidu keskosas, Moldaavias ja Ķau,kaasias tulnuĮ<taimena, mõnikord ku1tuurist metsistunult. Väļjaspool Nõukogude Liitu
kogu Euroopas (välja arvatud arktilised alad), Väike_Aasias ja PõhjaAafrikas,

35. pere'kond härjasilm

-

Gard. Dict.

ja

ed..

Leucanthemum
4.

l

MiļlI.

1754.

Kahe_ või mitmeaastased rohįtaimed pikema

või lühema risoomiga

lühikest,e juurmiste vegetatiivsete võsudega. Lehed terved, harva sulg_

hõlmised kuni -jagused, varrel vahelduvalt. Korvõisikud suured, 3-5 cm
ļäbimõõdus, enamasti üksikult varre ja harude tipus. Üldkatis 3-5-rea_
line' Üļdkatise lehekesed rohtjad, enamasti kil,eja Servaga' katusekivide
taolise asetusega. Õisikupõhi paljas, säsikas, veidi puhetunud. Korvõisiku
serval üherea1ise1t va1ged ema's-keelõįed, keskel viietipmelise krooniga
mõ1emasugulįsed ko11ased putkõied; viimaste pu,tkeosa on 1apik, tiivu_
line. Tolmukaniidid tolmukate aluseļ jäm,enenud. Tolmukate tipp muna_
jassüslja tõmbi lis,emega, alus iļma märga,tava ļisemeta. Emakas kahe
tömbi, lamedaharulise suudmega. Seem'nis piklik, 73-3,2 mm pikk ja
0,6-0,8 mm iai, aluse suunas.ahenenud, paljas, (B) l0 (l2) tömbi piki_
roid,ega' Ääris-ke,elõite seemnised tipul ühekülgse ,kroonitaoįise lisemega
või iļma selleta, putkõite seemniste tipp ääriseta (pappuseta).
Perekond hõlmab ca 20 liiki, mis on ļevinud peamiselt Lõuna_ ja
Kesk_Euroopa mägedes, mõn,ed 1iigid ka Põhja-Aasias (välja arva,tud
kõige põhjapoolsem piirkond). Nõukogude Liidus esineb 3 1iiki, neist
Eesti į.ooduslikus Īlooras ainult l 1iik ja kultuurtaimena samuti l liik.

härjasilm :_ Leucanthemum uuĮgare2 Lam. Fl. Franq.
2:137. l77B; DC. Prodr. 6:46. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2):5a2. 1845;

l. Harilik
I

Leucanthemum (kr.

k.)

,

sõnadest įeukon

_

valge, anthemon

on antud keelõite valge värvuse tõttu. _ Koostanud E. Lellep.
2 oulgare (lad. k.)
tavaline, harilik.

-
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_

õis, lill. Nimi

Kryl. in ol. 3arr. Cų6. |l

:2739.

1949; Pēt. in Latv. ,fļ. 4 : 395' 1959;
Tzvelj, in Fl. URSS 26:143. 1961;
Dobr. in O;r. YPCP tl :272. 1962;
Stan. in O.n. Jleunnrp. o6l. 4 :238.

1965; Heywood

in Fl. Eur. 4:175.

1976. L įeucanthemunl (L.)
Rydb. in North Am. Fl. 34 (3) :235.
Chrųsanthemu'm leucantlte1916.
mum L. Sp. Pl. BBB. 1753; Wied. et
-Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Livu. CurĮ. 497. 1B52; Hegi, Ilļustr.
Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :611. 1929. HNsqĮļļ{ķ o6ltNHonenultl)i, ltonoBHIĮK,
poMaIļIKa JIyroBafl. (89. joon.)

:

ļ. Vars püstine või

20-60 (80)

tõusev,

cm kõrge, vaoline, liht_
ne või ülemises osas nõrgalt haru:ilenud, paljas, hõredalt või tihedalt.
]ühikarvane. Lehed paljad või hõre'

dalt' ļühikarvased. Alumised

1ehecl

.äraspidimunajad või ialbjad, mõni.
;]<ord mõlajad või peaaegu ümmargused, l-4 (6) cm pikad, 0,5-2 (5)
_cm laiad, täkilise servaga' mõnikor'd
kuni hõlmised, pika rootsuga, mis
,alusel on enamasti laienenud,' mõni.
kord kõrvakestega. Ülemised varrelehed piklikud või lineaalsed, (l) 2-6
(7) cm pikad, (0,1) 0,2-2 cm laiad,
rootsuta, enam või vähem varreümb.rised, saagja Servaga või sügavamate sisselõigetega. Korvõisikud 3-6 cm
läbimõõdus, üksikult varre ja harude

tipus. Ü1dkatis poolkerajas, 3-4(5-) realine, |,3-2,2 cm läbimõõdus,
3,5-5 mm l<õrge, paljas. Üļdkatise
]ehel<esed rohtjad, kiisa või laia mustjaspruuni, vahel helepruuni või vaļkja kileja äärisega, sisemised välimis_
test pikemad, kileja tipuga, piklikud
või pikliksüstjad, välimised piklikkolmnurksed. Õisikupõhi poolkerajas,
paljas (sõkalsoomusteta). Keelõied
valged, |,2-2,5 cm pikkuse näastu_
€ā, putkõied kollased, 2,2-3 mm
pikad. Seemnis ruljas, aluse suunas

89. joon. Harilik härjasilm (Leucanthe'
tnum rluĮgare). Qtig'

'
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ahenenud, paljas, mustjaspruun, 5-10 valkja pikiroidega, l,B-3,2 mm
pikk ja 0,6-0,8 mm lai. Putkõite seemnise tipp ilma kileja ääriseta; keelõite seemnise tipul ühekülgne, kroonitaoline, kuni 0,4 mm pikkune liseOitseb juunist augustini.
Kogu Eestis laialt 1evinud; sageli esineb massiļisel't aasadel, niitudel ja puisniitudel; ka umbrohuna jäätmaadel, viljapõldudel ja teeservadol.

Üldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas (välja arvatud kõige
piirkond), Lääne- ja ļda-Siberis, Ķaug-Idas ja KeskAasias. Mongoolia RV-s, Hiina RV-s, Jaapanis, Põhja-Ameerikas ja
põhjapoo1se,rrr

Uus-Meremaal.

Majanduslik tähtsus. Kasuta,takse lõikelilļena. Varematel aegadel on
rahvameditsiinis olnud ravivahend solkm,eie väijutamiseks ja mitmesuguste haiguste puhuū.
Härjasilm on oma põhiareaali ulatuses väga varieeruv liik, milļ,es on
eraļdatud arvukal't teisendeid või pisiliike. Eesti materjalis on võimalik
peale tüüpt'eisendi eraldada:
var. pratense (Fenzil) Hayek in H,egi, Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur' 6 (2) :
6ll. l929, sub ChrgsanthemurnĮ.eucanthemuffL - juurmised lehed pikarootsulised, äraspidimunajad, sügavalt täkiļise Servaga, hõlmised kuni jagus,ed; var,r,el'eh'ed äraspidisüstjad või -munajad, korrapäraselt saagja servaga; üldkatise 1ehekesed tumepruuni kileja äärisega; esineb Eestis
harva;

var. hispidunt Boenn. (Prodr. Fl. Mon. 257. 1824, sub Chrgsanthernum Įeucanthemurrl)
- vars alumises osas enam või vähem tihedaļt
karvane, ülemises osas hõredalt karvane või peaaegu paljas; lehed enamasti hõredaļt karvased; Eestis esin,eb kaunis sageli.
Eelmisest liigisrt sagedamini'kasvatatakse kultuurtaimena suureõielist härjasi1ma - Leucantherrtum maximum (Ramond) DC.
Prodr. 6 :46. 1837.
- Chrgsanthemum, maxį,murn Ramond in Buil. Soc.
Phiļom. Paris 2 : l40. 1800.
Välistunnuste poolest väga varieeruv liik, millest on aretatud palju
kultuuris laialt kasvatatavaid sorte. Erineb hari1ikust härjasiimast
peamisetlt suurema'te mõõtmete ja järgmiste tunnuste pool,est: vars tugev,
püstine, paljas, 50-100 cm kõrge; varr,eļehed süstjaslineaaįsed, (3) 6-12 (l5) cm pikad, ebaühtlaseļt saagja või peensaagja kuni saagjashambuļise s,ervaga; korvõisikud suured, 8-l0 cm läbimõõdus; üldkatise lehel<esed laia lreleda kileja äärisega. Loodusiikus flooras esineb ta Pürenee
mägedes.
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36. perekond püreeter

-

Pgrethrunt

Catal. Pl. Gotting. 414.

Mitmeaastased rohttaimed, enam

l

Zinn

1757.

või vähem karvased,

harveminį

p,eaaegu paljad. Lehed rootsuga, mitmeti lõhestunud labaga,,harva lõhest'umat"a, va,rrel vahelduvalt. Korvõisikuid ühel taimel tavaliseįt 5-20,

harva vähem või rohkem. Üldkatis 2-5 ebakorrapärase reana. Üldkatise
lehekesed rohijad, osalt enäm või vähem kileja ääris'ega, välimised sisemistes't |'5-2 korda või rohkem lühemad. oisikupõhi puhetunud või lame,
säsikas, paljas. Korvõisikud heterogaamsed; nende äärel emas- või steriilsed keelõied (mõnikord puuduvad), keskel mõl,emasugulised viietipme_
1ise krooniga putkõied. Tolmukad alus,el 1isemeta, ü1emises osas tömbitipulise lisemega. Emakasuudme harud lühikesed, niitjad. Seemnis sirļinderjas, alusel ahenenud, l-3,5 mm pikk,0,3-1 mm lai,5-10 (12) pikiroidega. Pappu,s puudub; seemnise üļemisel tipul. väga madal hambu_

ļine ääris.

Perekond sisaldab ligikaudu 100 liiki, mis on l,evinud Euroopa parasvöötmes (välja arvatud kõige põhjapoolsem piirkond), Põhja-Aafrikas ja
Aasias (väljaspool troopikavöödet). Suur,ema liikide arvuga on perekond
esindatud Vahem,eremaades, Kaukaasias ja Väike_Aasias, kust põhja ja
ida suunas liįkid,e arv väherteb. Nõukogude Liidus esineb 56 liiki, neist

Eestis ainult üks.
Perekonna tüüpliik on Pgrethrum corgmbosum (L.) Wilļd.
V. H. Heywood (Fl. Eur. 4: l69. l976) käsitab püreeirit perekonna
Tanacetum L. sektsioonina
secl. Pgrethrum (Zinn) Reichenb. fil.

A l.

-

Lõhnav püreeter
Pgrethrurrl partheniumz (L.) J. E. Smith,
Fl. brit 2:900. 1800-1804; DC. Prodr. 6:58. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2) :
553. lB45; Pēt. in Latrl. fl. 4:396. l959; Tzvelj. in Fl. URSS 26:
204. 196l; Dobr. in O.rr. yPCP 11:289. 1962; Min. in O.n. JlennHrp. o6.n.
4:243. 1965.
- Matrįcarįa parthenium L. Sp. Pl. B90. 1753. - Chrgsanįhemum parthenĮum (L.) Bernh.Verz. PĪlanz. Erfurt l : l45. lB00; Klinge,
.Fl. Est-, Liv- u. Curl. 307. lB82; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 617.
|1929.
Schultz-Bip., Tanacet. 55. lB44;
- Tanacetum parthenium (L.)|Inperpyu
ĮIeywood in Fl. Eur. 4:l7|. 1976.
(90. joon.)
- cm kõrge.ĀesĮqĪrä.
E. Aromaatn'e taim, ļ5-50 (B0)
Vars püstine, harune,nud, vaoline, hõredalt lüįrikarvane või peaaegu paljas. Lehed üldkujult
rnunajad või laimunajad, (l) 2-B (9) cm pikad ja (0,7) l-5 (7) cm
laiad, kollakasrohelised, peaa,egu paljąd, hõredalt, mõni,kord tihedalt lühi_
karvased, mõlemal pinnal läbipaistvate näärmetäppidega. L,ehed sulg_

I
parofu

Pgrethrutn (kr. k.), sõnas! pgreton _ hõõgus, kuumus, palavik, või sõnast
tuli. Nimi on antud ühe püreetriliigi juurte terava, põletava maitse. tõttu. ._

-

Koostanud E. Lellep.
2 parĮhenium (kr. k.), sõnast parĮhenos
- neitt, noor nai,ne. Nimi näitab, et seda
taime kasutati juba antiikajai, eriti naistehaigusie raviks.
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jaguste, 0,5-2,5 cm üaiuste hõlmadega, mis on omakorda ļõhes,tunud,
kas sulgjagused, -ļõhised või -hõļmised. Leh,eserv terve, ebaühtlaseļt
täkiline või ütksikute enam või vähem saagjate hammastega' Lehed
(0,5) l-3 (4) cm pikkuse roortsuga. Korvõisikud 1-2,2 cm läbimõõdus'
üheļ taimel on neid (l ) 5-20 (30) ; moodustavad peavarrel ja selle
harude tipus kännasja liitõisiku. Ü1dkatis mitmerea1ine, 6-8 mm läbimõõdus, 3-4 mm kõrge, hõredalt į<arvane või peaaegu paljas. Üldkatise
ļehekesed tugeva, pisut eenduva keskrooga, kõige välimised süstjaslineaa1sed, sisemised pilklikli'neaalsed või piklik-äraspidimunajad kiieja äärisega, mis on tipmises osas įaienenud ja sageli narmastunud. Õisikupõhi
puhetrrnud (ümarkuhikjas). Korvõisiku äärei 2,5-6 (7) mm pikkuse
naastuga valged ļ<eelõied, keskel 1,2-1,B mm pikkused koilased putk_
õied. Seemnis 1,2-l,5 mm pitkk, 5-lr1 pikiroidega, alusel ahenenud,
tipul r,äga madala hambulise äärisega.
Õįtseb juulist sep,tembrini.
Eestis esineb aia-i1utaimena, mõnikord ka kultuurist metsistunu1t,
peamiselt prahipaikadel.
Üldlevik. Nõukogude Liidrr Euroopa-osas peamiselt 1ääne_ ja lõunarajoonides, Lääne- ja ida-Siberi 1õunaosas, harvemini Kaukaasias ja
Kesk-Aasias (eriti lsuilft€ linnade üm'bruses) ja Kaug-Ida lõu,naosas;
Väljaspool Nõukogude Liitrr tulnuktaimena Lääne-Euroopas, Põhja_ ja
Lõuna-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse aia-ilutaimena; tuntakse mitmeid
varie'teete, nagu 1<ollaseļeheļist
Var. aurerĮm hort., peenjaguste 1ehte_
dega
var. Įacį'nįatum hort. ja-var. seĮaginoides hort. Mõnikord on kultuurvormidel ļ<eelõįed lühemad kui põhiliigil, näiieks teisendil var. breuįradįatum Schuliz-Bip., või puuduvad hoopiS' nagu teisendil var. fĮosculosum DC. (var. discoįdeunt Schu1tz-Bip.). Kasutatud homöopaatias
reuma raviks ja menstruaalhäirete puhul.
Lõhnava püreetriga on väga Sarnane aia-ilutaim Pgrethrunl parthenifoĮium Wiļ1d. Nende 1iikide ,eristamine įekitab raskusi. P'eamine erineVuS on keelõite pikkuses. Pųrethrum parthenifoĮįunl'jl on keelõied pikemad (7-|2 mm) kui P. parthenįum'il.
Aedades ļ<asvatatakse ilutaimena sageli lra rooSat püreetrit
Pųrethrum roseįļln (Adams) Marsc1r.-Bieb. ja tema hübriide
-P. hgbridum hort., mi1lel ļ<eelõite värvus
varieerub roosast kuni ļil1a_
pulnaSeni. Roosa püroetri korvõisikucl sisaidavad toimeain,et pür,etriini,
mida kasutataltse taimekahjurite hävitamiseks.
Vähe tuntakse meiļ ilr-rtaimena kännas-püreetrit
- Pųrethrum
corųmbosurn (L.) Wil{d., mis esineb peaaegu kogu Euroopas.

14 Eestļ NSV loora VI
f
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37. perekond kummel

- Matrįcarįal

Sp. PĮ. 890.

L

1753.

Üheaastased, 'tugeva aromaatse lõhnaga rohttai,med. L,ehed liht- või
mitmeli-sulgjagused, kitsaslineaalsete, peaaegu niitjate hõlmadega. Korvõisikud üksikult varreokst'e tipus. Üldkatis'e ļehekesed peaaegu ühepikkused, katus,ekivide taoliselt kahe või kolme leana. Õisi;kupõhi koonusjas
või munajas-koonusjas, mõnikord peaaegu poolkerajas, paljas (sõkalsoomused puuduvad või esinevad ainult erandjuhul). Korvõisiku keskel
nelja- või viįehambalise krooniga mõlemasuguiised putkõied, serval vah'el
emas-keeļõied. Toļmukatel tipus kolmnurkne terav 1ise. Emakas kahe
tömbiharulise suudm,ega, mille tipud o,n karvased. Pappus puudub; Seemnis enam või vähem ruljas, veidi lapik, kõverdunud, sisemisel küljel 36 pikiroidega, ülasorvaļ madaĮa kileja äärisega või iltna selleta'
Umbes 40 liiki Euroopa,s, Vahemeremaad,es, Lääne-Aasias, LõunaAafrikas ja läänepoolses Põhja-Ameerikas. Nõukogude Liidu flooras esineb 4 liiki, neist Eesti NSV-s ainult 2.
Perekonna tüüpliik o'n Matricaria recutįta L.
Mõnede autoriįe järgi (S. F. Gray) on siin käsitletud liigid paigutatud perekonda ChamomįįĮa S. tr. Gray (Kay in,Fl. Eur. 4:167' 1976).

l.

Korvõisiku servaĮ va1ged keelõied, keskel viiehamba1ise krooniga
kollased putkõied; õisikupõhi kuhikjas, seest õõnes
l. Teekummel Matrįcarįa recutįta L.

-

Keelõied puuduvad, kõik õied putkjad, n'eljahambalise krooniga,
rohekaskollased või kolļased
2. Lõhnav kummel Matricarįa suaaeolens (Pursh) Buchen.

-

l.

Matrįcarįa recutįta' L. Sp. Pl. B9l . |753; Pobed.
196l; Dobr. in Or. yPCP tl:277. 1962; Stan. in
On. Jleuugrp. o6;l. 4:239' 1965.
- M. chamonliįļaL. Sp. PĮ. ed' 2. |256'
|763, p. p.; DC. Prodr. 6:51. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (Ą :5a5. lB45;
įVied. et Web. B,eschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 49B. lB52; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :581. 1929; I(ryl. <D.rr. 3an. Cu6. ll:2735.
l949; Pēt. irn Latv. fl. 4 : 390. 1959. Chamomį.įįa recutįta (L.)
Pomamxa
Rauschert, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 9:255. 1974.
Teekummel

in Fl. URSS 26:148.

-

o6o4pauuan. (91. joon.)

o. Taim l0-30

(50) cm kõrge, paljas, aromaatne. Vars püstine
aļuseĮ't alates harunenud. Lehed 'rootsuta, kõige
enamasti
või veidi tõusev,
aļumis,ed mõ,nikord rootsulised, l-6 cm pikad, l-1,B cm laiad, liht- või
ka,heli-, harva ,kuni kolmeli-sulgjaguse labaga; lehehõlmad kįtsaslineaaļ-

t Matrįcarįa (lad. k.), sõnast mater ema, või matrįcalįs
- ema-,emaka-. Nimi
Koostanud E. Lellep.
vihjab taime kasutamisele naistehaiguste raviks.
- epridermiga; nahkjas.
2 recutita (lad. k.), sõnast recutįtus
palja

-

210

0.

91. joon. Teekummel (MatrīcarĮa recutita)i
(orig.), b _ putkõis.

144

Wb

a _ õitsev

taim

Sed, peaaegu niitjad, nõrga, sageli murdunud valkja ogatipuga. Korv_
õisikud pikaraolised, 1,5-2'4 om läbimõõdus, tavaliselt üksįkult var're_
oksie tipus. Õisikupõhi kuhikjas (kõrgus laiusest suurem), paljas, seest
õõnes. Üldkatis paĮjas, 3-realine, 4-B mm läbimõõdus. Kõige välinrised
ü1dkatise įehekesed 1ineaa1sed, enamasti kitsa ,kiįeja äärisega, sis'emi'
sed pilklik-ovaalsed või piklik-äraspidimunajad, kileja äärisega, tömbi või
ümardunud valkja või pruu,ni kileja tipuga. Keelõied valged, 5-9 mm
pikkus,e naas'tuga, hiljėm alļa käändunud. Putkõied viiehambalise kroo_
niga, ,Ļ9112s,ed. Seemnis 0,8-l,3 mm pi,kk, hallikaspruun' p'eaaegu ruļ_
jas, pisut 1apik, kõverdunud, a1usel ahenenud' sis'eküljel (3) a või 5 valkja
roidega.

Õitseb ja viljub juulis-augustis.
Eestis ravimtaimena kultiveeritav. Küllaltki sageli esineb kuļtuurist
metsistunult p,rahipaikadel, tees,ervadel, vahe1 ka e1amute ümbruses,
umbrohuna aedades ja põlluservad,el.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus levinud umbrohuna kogu Euroopa-osas'
välja arvatud kõige põhjapoolsem piirkond, Lääne- ja lda-Siberis, KauBIdas ja Kesk-Aasias. Väljaspool Nõukogude Liitu Skarrdinaavias, Keskja atlantilises Eu,roopas, lään,epooļsetes Vahem,eremaad,es, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias ja Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Juba kauges minevikus on teekummel ravimtaimena suurt tähtsust omanud. Ravivahendiks on peamiselt oĮnud õisikutest (FĮores Chamomįlįae) valmistatud tee. Ka tänapäeval on teekummel kõrgesti hinnatud ja laialt tuntud ravimtaim, nrida kasutatakse
peale te,e ka kompressidena peamiselt põletike ja haavade raviks. Kuivatatud õisikud sisaldavad eeterlikku õli kuni 0,5%, glükosiide, salitsüülhapet, C-vitamiini, karoiiini ja vähese1 määral rasvhappeid. Eeter1ikus
õlis leiduv asulee,n (CrsHra) arvatakse ol,evat eriti põletikke ravįva ja ülitundlikkust vähendava toimega.

2'

Matrįcaria suatleolens| (Pursh)
:l894.
M. dįscoįdea DC. Prodr.
496.
Tiefebene
Buchen. Fl. Nordwestd.
6:50. 1837; Led. Fl. Ross. '2 (2):544. lB45; Hegi, Iilustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (2): 5B4. 1929. - M. matr:įcarįoįdes (Less.) Port. ex Britt. in Mem.
Torrey Club 5:34l. 1B94; Pēt. in Latv. fl. 4:39l' l959; Pobed. in Fl.
URSS 26:150. 196l; Dobr. in Q.ri. yPCP 11:280. 1962; Stan. in
Artentįsįa matrįcarįoįdes Less. in
Q.n. Jlegugrp. o6.l. 4:240' l965.
ChrgsantheftĮįĮnx SualeoĮens Asch. Fļ. Prov.
Linnaea 6:210. 183l.
Lõhnav kummel (ubinhein)

-

Brandenb. ed.2.725. tBgB-1899; Klinge, Fl. Est', Liv- u. Curl. 307.
lBB2. ChamomįĮla suaaeoļens (Pursh) Rydb. in North Am. Fl.
34 (3) :232. 1916; Kay in Fl. Eur. 4 : 167. 1976.
PouauNa poMaĮxKo'
suaaeoļens Pursh, Fl. Amer. Sept. 2 :250. l8l4.
joon.)
BVtHafl. (92.
o. Taim (6) 10-30 (35) cm kõrge, aromaatne, paljas. Vars püs-

I
2t2

suaaeoĮens (ļad. k.), sõnast saaois

-

meeldiv, võluv (lõhna kohta)

a

92. joon. Lõhnav kummel (Matricaria
(orig.), b

-

suaueoĮens)
puikõi's.

W
ų

a _ taime

b'

üldkuju

tine või alusel tõusev, harunenud, sagedamini tipmises osas' tihedaļt

lehistunud. Lehed rootsuta, kõige alumis,ed vahel rootsuļised, 7-4 (6) cm
pikad, kaheįi- või ko1m,eli-sulgjaguse 1abaga; lehehõ1mad lineaalsüstjad
või ļineaalsed, ligikaudu 0,5 mm laiused, lühiikese, kergesti murduva oga_
tipuga. Korvõisikud 5-B (9) mm läbimõõdus, üksikult, harvemini mit_
mekaupa lühikeste, tipu poole ,jäme,nenud varreharude tipus. Õisikupõhi'
kuhikjas, paljas, seest õõnes. Üldkatis 3-realine, paljas; üįdkatise 1ehe_
kesed pitklikud või piklikmunajad, laia valkja või pruuni kileja äärisega,
sisemised välimistest veidi pikemad, tömbi või ümardunud tipuga. Keeļõied puuduvad; putkõied on rohekaskoilased või kollased, neljarhamba_
lis,e krooniga. Seemnis l-2 mm pikk, ,tumepruun, peaaegu ruljas, veidi
kõverdunud, alusel ahenenud, sis,emisel küljel 3 nõrga roidega, tipu1
kitsa valkja äärisega.
Õitseb juulist septembrini.
Esineb massiliselt õu,edeļ, jalgteedel, ää,relinnatä,navail ja mujal, kus
leidub kõvatks tallatud pinnast.
Üldlevik. Looduslikus flooras esineb Põhja-Ameerikas ja Põhja_
Aasia idaosas; Lääne-EuroopaSSe on ta jõudnuį botaanikaaedāde kaudu
1äinud sajandi keskpaiku; kõigepeal't konstateeritud |B52. a. Berliinis.
Väga vastupidavana karmid,ele ilmastikutingimustele on ta praegusel ajal:
tulnulka,na laialt l,evinud kogu Euroopas, Lääne_ ja Ida-Siberis, KeskAasias, Ķaug-Idas ning on ,sisse viidud 'ka Uus-Meremaale.
Majanduslik tähtsus. Rahvamec1itsiinis on,kasutatud ravimtaimena
nagu teekummelitki, kuid toimeainete sisaldus ei or,e sama (puudu'o
raviva'toimega asuleen).
38. perel<ond kesalill

-

TripleurospermuffĮ

Ueb. Tanacet.

3ļ.

'

Schultz_Bip

tB44.

Ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed. Lehed kaheli_ või kolmeli-sulgjaguse 1abaga, varr,el vahelduva1t' Üldkatis,e lehekesed rohtjad, kitsa või
laia hel,eda kuni mustjasp.ruuni kileja äärisega; asetsevad katusekivide
tao'liselt. oisitkupõhi kuhikjas või poolkerajas, paljas. Korvõisikud hetero_
gaamsed, nende serval ,emas-keeļõied, mis mõnikord puuduvad, keskel
mõlemasugulised viietipmelise krooniga putkõied. Tolmukatel tipus muna_
jas-kolmnurkne või ümmargune lise. Emakas kahe ļamedaharulise suudmega. Seemnis |,25-3 mm pikk, piklikruljas, pisut lapik, põikikortsuline
või sile; välimine (selgmine) külg kumer, seļle tipmisel serval kaks
ümmargust või piklikku näärmelohku; sisemisel (mõhu_) küljel kolm
tugevat .roi,et. Pappus puudub, ,selįe asem,el on
'seemniste tipus kitsas
terveservaline või hõlmine kilejas ääris.

l

TrīpĮeurospemum (kr. k.) , sõnadest troįs
seeme. Nimi vihjab kolmeroidelisele seemnisele.

-

2t4

kolm, pleura
- Koostanud
- roie,
E. Lellep.

Sperma

_

Perekond hõļmab 11ņĻ,eS 30 liiki, mis on laiaļdas'el't levinud põhja'
pooikera parasvöötmes. NSV Liidus esineb 22 |ilki, neist Eestis 2 liiki.
_
PereĖonna tüüpliik on TripĮeurosperrrĮurn įnodorum (L.) Schultz_
Bip.

l.

Lehed lihakad. Lehesegmendid (_hõlmad) enam või väl|rgrn tömbitipulised. Näärmelohud seemnise väliskülje ülemisel serval piklikud
TripĮeurospermuftļ marįtįmum (L.) Koch
2. Rand-kesalill

-

Lehed pol,e lihakad. Lehesegmendid teriiunud ogatipuga. Seemnise
näärmelohud peaaegu ümmargus'ed
l. Harilik kesalill TripĮeurospermum įnodorum (L.) Schultz-Bip.

-

l. Harilik

TripĮeurospermuftį įnodor.urrl (L.) Schultz-Bip.
kesalill
Ueb. Tanacet. 32:|B44; Pēt. in Latv. fl. 4:392. l959; Pobed. in Fl.
URSS 26 175. 1961; Dobr. in Q.n. yPCP 1l:281. 1962; Stan. in Q.n.
Bgt.
.Jlexuurp. o6n. 4:242. 1965.
- Matrįcarįa chamomįlla L. Sp. Pl.
Matricarįa įnodora L. Fl' Suec. ed. 2' 765'' l755; DC. Prodr.
l753, p. p.
'6:52. 1B37; Led. Fl. Ross. 2 (Ą:5a5. l845; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (2):5B7' 1929; Kryļ. o.n. 3an. Cn6' t|:2735. 1949. - M. perfo'
rqta Mērat, Nouv. Fl. Env. Paris 332. l8l2; Kay in Fļ. Eur'. 4 : 166' 1976'
_ Chrgsanthemurrl įnodorurn L. Sp. Pl. ed. 2. |253.l763; Klinge, Fl' Est-,
Tpexpe6epHl.ĮK He[axyĪļuii. (93. joon., a, b, c.)
Liv- u. Curl. 30B. l8B2.
(70) cm kõrge, peaaegu pa'ljas. Vars püs'
(l5)
25-.65
o, o. Taim
tine või tõusev, harunenud, harva harunerirata, mõnikord lillakaspunane.
Varsi üks või mitu. Lehed ü1dkujult piklikud või piklik-äraspidimunajad, kaheli-.kuni kolmeli-sulgjaguse labaga, (0,6) 3-6 (9) cm pikad,
rootsuta, vart enam või vähem ümbritsevate lįht_ või kahelijaguste kõrvakestega. Lehes,egmendid peaaegu lįneaaļsed, niitjad, ligikaudu 0,5 mm
laiused, teritunud ogatipuga. Korvõisįkud !,5-4 (5) cm läbimõõdus,
,enamasti üksikult, harvemini mitm,ekaupa var'fe 5'a varreharude 'tipus.
'Õisikuraod kuni B cm pi,kkused, korvõisikute aļusel pisut laienenud ja
hõredaļt karvased. Üldkati's pooikerajas, kahe- või kolmerealine, paljas
või hajusalt karvane. Välimised uldtkatise 1ęh,gĻgsred sisemi'stest veidi või
alusel pisut laiemad ja tömbi
'l'-'l' võrra lįīhemad,japiklikud, enamasti ,kitsa
heleda või tum,epruuni
ieritunud tipuga,
tipuga või munajad
kileja äärisega või ilma selleta. Sisemised üldkatise lehekesed piklikud
või sülstjad, mõni'kord äraspidisüstjad, laia heleda kuni mustjaspruuni
kileja äärisega, mis sageli on tipmises oSaS laiem kui alumises. oisikupõhi puhetunud, poolkerajas või ümarkoonusjas, paljas, säsikas. Keelõied
valged, (0,6) 0,8-1,5 (2) cm pikkus,e ja (l) 2-3 (6) mm laiuse naastuga, horisontaalsel't hoiduvad (miite alla käändunud nagu teekummelil), putkõied kollased, viietipmelise krooniga ja pisut lapiku tiivulise
putkega. Seem,nis iigikaudu 2 mm pikkune, tum'e_ või mustja'spruun,

|

įnodorum (lad. k.)

-

lõhnatu, mittelõhnav"

2r5

ļ/ĪPtxõ

ffiW

d

]g&iiü

W,
0

W,

93. joon. Harilik kesalill (TripĮeurospermurn įnodorun)i a _ õitseva taime
latv (orig.), b ia c _ seemnised; rand-kesalill (T' marītimunt): d = taime

üldkuju (orig.), e

jat_

seemnised.

põikikortsuline, sis,emisel, nõgusal küljel kolme tugeva tahuga, väliskü,lg
.kumer, selle ülemisel serva1 ka,ks peaaegu ümmargu,st näärmelohku;
seemnise tipp madala' p,eaaegu sirge äärisega.
oiįseb juunist oktoobrini.

Levinud kogu Eestis põ11uumbrohuna, eriti sageli ristikupõldude1;
esineb ka prahipaikadel, raudteede ääres ja umbrohuna aedades.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus l<ogu Euroopa-osas' Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias ja Kaug-Idas. Väljaspool Nõukogude Liįtu atlantilises
ja Kesk-Euroopas' Balkani poolsaar,el ja Väike-Aasias.
Majanduslik tähtsus. Korvõisikud sisaļdavad eeterli,kku õli, miļ1est
'saadakse vahendit taimekahjurite tõrjeks.

Kesalille perekonnas esineb mõnikord Vorme kuni 2 cm 1aiuse lameda,
linditaolise varirega. A,rva'takse, et selliseid varre väärarendeid põhjustab
rrn. lineaaļne fastsiaįsioon, mis seisn,eb ,kasvukuhiku ebatavali.ses laįene-mises ja sellest tulenevalt varr.e ļaiu,ti vohamises. Väga harva esineb
vorm f. plenissima hort., milļel kõik putkõied rlõi enamik nende,st on as,en_
dunud kee|õitega.

2. Rand_kesalill TripĮeurospermunx murįtįmuftį, (L') Koch,
Synops. Fļ. Germ. ed' 2. 3 : l0t6. lg4s; Pct. in Latv. fl. 4 :394. t959;
Pobed. in Fl. URSS 26:177. 196l; Stan. in O.rr. JleHunrp. o6n.4:243.
t965.
Matrįcarįa marįtįma L. Sp. Pl. B9l ' 1753; Hegi, Illustr. Fl. Mitt._
Eur. 6 (2) : 5B9. 1929; Kay in Fl. Eur' 4 : 166. 1976'
M' įnodora ,F. marįtįma Wahlenb. Fl. Su'ec. 553. 1826; Led' Fl. -Ross. 2 (2) : 546.
1845-1846.
marįtimurn J. E. Smith, Fl. brit.2:90l. 1800- Pgrethrum
lB04; DC. Prodr.
6 :53. 1837.
- Tpexpedepuur< npuuopcxr.ri. (93. joon.,
d, e, t.)
o, o. Taim 10-40 cm kõrge, paljas. Va,rs lamav või tõusev, harvemini peaaegu püstine, harunenud aluselt alates või ainuļt tipmises
o'SaS' Sageli li11akaspunan,e, eriii juurmis,es osas. Lehed üldkujult pikli_
kud või piklik-äraspidimunajad, kaheļi- või kolrrleli-sulgįaguse labaga,
(l) 2,5-5 (7) cm pikad ja 0,6-2,5 om laiad, rootsuta. Lehesegmendid
1ineaalsed või süstjad, liha,kad, tömbid või .teravad, nõrga, sageli murdunud ogatipuga. Korvõisikud 2,5-3,5 cm läbimõõdus. Üldkatis kahe_
või kolrne,realine, paljas. Üļdkatise lehekesed enamalsti kitsa või laia
tumepruuni kiĮeja äärisega, välimised sisemistest lühemad, piklikud või
pikli,kmunajad, teritunud tipuga, sisemised piklikud, tömbi või ümmarguse tipuga. oisikupõhi poolkerajas. Keelõied valged, 0,6-l (l,5) cm
pikkuse naa,stuga. Pu,tkõied vii,etipmelise l<rooniga, kol1ased. Valminud
seemnis tumepruun, põikikorisuline, l,5-2 mm pikk ja 0,B-l mm lai,
sisemine külg kolmetahuline, väliskülg kumer, selle ülemisel serval kaks
piklikku näärmelohku. Seemnise tipp madala hõlmise äärisega.
';
Õitseb juulist,Septembfini.
Į

maritimum (lad. k.)

_

meri:, meĪe-, mere ääres kast,avl
2'17

Esineb Eestis madalateļ mer,erandadel saliins,es vööndis.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Laadoga-Ilmeni valdkonnas' Põhja- ja
atlantilises Euroopas mererannikuil.

Eesiis esineb liik tüüp-alamliigina

-

subsp. marįtįma.

39. perekond soolikarohi

-

Tanacetumt L

Sp. Pl. 843.

1753.

Mitmeaastased, iiht- või ļ<aheļi-su1gjaguse lehelabaga rohtiaimed.Korvõisikud ainult putkõitega, 7-l2 mm läbimõõdus, koondunud kännalsjaks liitõisikuks. Ü1dkatis mitm,ereaiine; selle lehekesed rohtjad, kileja
äärisega, asets,evad katusekivid,e taoliselt. Õisikupõhi paljas, puhetunud.
Korvõisiku SerVaS on kolmehanrbaļise krooniga emas-putkõied, keskel aga
viiehambalise krooniga mõlemasugulised putkõi'ed. Tolmukaniidid on tolmukate alu,sel jäm'enenud. Tolmukaüe tipp on süstja või munaja tömbi
lisemega, alus ilma märgatava lisemeta. Emakas on kaheharuiise niitja
tömbitipu{ise suudmega. Seemnis pitklik, pikiroid,eline, tipul madalahambalise kileja äärisega.
P,erekond hõlmab 50-60 liiki, mis on 1evinud kogu põhjapoolkeral
väljaspool troopikavöödet. Nõukogude Liidus esineb sellest perekonnast
34 ļiiki, neist E,e,stis ainutlt l liik.
P,erekonna tüüpliik on Tanacetum auĮgare L.

l.

Harilik soolikarohi
Tanaceturn uulgare' L. Sp. Pl. 844. 1753;
lB37; -Led. Fļ. Ross. 2 (2):60l. lB45; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 4BB. lB52; Ķryl. on. 3an..
Cu6. |l:2756. 1949; Rydb. in North Am. Fl.34 (3) :23B. 1916; Pēi. in
Latv. f.1.4:399. 1959; Tzvelį. in Fl. URSS 26:326. 196l; Dobr. in o.n.
yPCP ll:297. 1962; Flor. in O"ņ.,IIeHNurp. o6n.4:245. 1965.
Chrg- fluxua
santhemum auĮgare (L.) Bernh.Yęrz. PĪlanz' Erfurt l44. lB00.

Dc' Prodr. 6:l2B.

-

o6ķtxHoseHH'an. (94. joon')
lļ. . Taim (25) 40-120

cm kõrge, aromaatne. Varsi üks või mitu,
püstised, tihedalt l,ehistunud, peaaegu paljad või hõr,edalt lühikarvased,
madalate roietega, vahel 1ilįakaspunas,ed, ü1emi,ses osas sageli harun,enud. Lehed kuni 20 cm pikad, B-10 cm laiad, sulgjagused, ,esimese järgu
sulghõĮmad pikliksüstjad, omakorda sulglõhised või -jagused, mõnikord
teise järgu sulghõimad kitsasĮineaalsed, saagjaservalised, mõl,emalt pinnaļt tihedaļ't kaetud näärmelohukestega, miile põhjas on läbipaisiev
näärmetäpp. Noored Įehed alumis'e1t pi'nna1t ha1'likarvased, hiljem pea1 Tanacetunl _ 9. sajandiļ tarvitartud taimenimest tanazį.ta või tanazeta; võįb ka

olla tuletatud kreekakeelseist sõnadest tanaos
tanud E. Lellep.
2 aulgare (lad. k.) taval.ine; harįlik.
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_

pīkk, akeomai

-

tervendav.

_

Koos-

W,

W,

0

(orig.),
94. joon. Hariļik sooiikarohi (Tanacetum uulgare): a
- taime ļatv
putkõis korvõisįk'u servaļt.
ä _ putkõis korvõisiku keskelt, c

-

aegu paljad, hõredalt või 1aiguti karvased. Ülemised varrelehed 'rootlsuta,
alumised pikarootsulised. Korvõisikud 7-l2 mm läbimõõdus, moodustavad varre ja harude tipus kännasja 1iitõisiĮku. Õisikupõhi paljas, kumer
või koonusjas. Ü1dkatis 5-B mm iäbimõõdu's, enam või vähem ka,rvane
kuni peaaegu paljas. Vä1imised ü1dka'tise 1'ehekesed munajassüstjad,
kitsa valkja või pruuni kileja äärisega; sisemised pikliksüstjad, laia
va1kja või pruuni kileja tipuga. Korvõisiktts airiult kol1ased, näärmei,ega
kaetud putkõied, äärmised,neist į<o1mehamba1ise krooniga emasõied,
keskmised aga viiehambalise krooniga mõlemasugulised õįed. Seemnis
1,5-l,B mm pikk, ligikaudu 0,5 mm lai, pikiroietega, tipus madala hambulise kileja äärisega.
Oitseb juulist septembrini.
Esineb paiguti kogu Eesti territooriumil. Kasvab p,eamiselt iee- ja
põlluservadel,' rannavallidel,,ka prahipaikadel ja varem,etes.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus kogu Euroopa-osas' harvemini arktilistel aladel ja Kaukaasias; ka Sibe'ris, Ķaug-Idas ja Ķesk-Aasias. Mongoo1ia RV-s, Korea poolsaare1, Jaapanis, tuļnukana Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Rahvameditsiinis kasutatakse lsooļikarohu õisi*
kuid soolenugiliste tõrjeks ja soo1ehäirete puhul. Suured annused võivad põhjustada mürgitust, seepärast peab 1<asutami,s,el olema ettevaatlik.
Praegu kuulub soolikarohi obligatoorsete ravimtaimede hulka. Droogiks,
on korvõisikud
- FĮores Tanacetį, mis sisaldavad eeterlikku õli (oĮeum
Tanaceti), mõruainet, veidi parkainet ja flavonoolglükosiidi. Meditsiinis
kasutata'kse sooļikarohu preparaate solkmete väljutamiseks ja 1ahtistįnaViimasel ajal on selįest taimest saadud ka insektitsiide.

40. perekond puju

-

Sp. Pl. 845.

AntemįsįaI L.
1753.

Peamiselt poolpõõsad ja püsikud, harvemini ühe- või kaheaastased
rohttaimed. Neile on iseloomulik spetsiifiline terav lõhn ja kibe maiįse.
Taimed paljad või karvased, sageli viltja karvasuse tõttu haļļid või pea_
aegu valged. Lehed enamasti liht_ kuni mitmeļi_sulgjaguse labaga, har_
vemini jagunema,ta 1ihtlehed. Korvõisikuid arvu,ka1t, väikesed, 1-4
(7) mm läbimõõdus, tavalisel't ,kerajad, munajad või piklikmunajad, longus või püstiselt varreokstel, moodustad'es enamasti pöörisja įiitõisiku"
Korvõisikute üldkatis on mitmereali.ne, lrarvane või paljas. Üldkatise lehekesed ääriseta või kileja äärisega, vahel ühepikkused, enamasti aga sisemised välimistest pikemad. oisikupõhi on kaetud karvadega või paljas,
pu,hetunud, koonusjas või poolkerajas, harva peaaegu lame. Korvõisiku
keskel on viietipmelise krooniga mõlemasugulised putkõied (kettaõied),
viljalised või sigimiku mittearenemise tõtiu viljatud. Korvõisiku serval

I

Artemįsįa _' tuletatud kas kroeka jurnala'nna Arternise':nimest;või'kreekakeelsesį
I(oostanud E. LeLlep.
sõnasl arternis _ värs,ke, .terve'

-
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2 (3)

madalahambalise kitsa krooniputkega viljuvat emasõit. Tolmukapäid 5, pikliklineaalsed, nende tipu1 süstjad teravatipulised 1isemed.

Aäris-emasõiteļ emakasuue kaheharuline,. kettaõitel kahe tömb.i hõlmaga"
miile tipp on sageli pikkade ripskarvadega (pühkekarvade tupsuga);
küpsemisel' ulatub emaļ<asuue kroonist välja, hiljem kõverdub allapoole.
S,eemnised väikesed, paljad; nõr'kade roietega; pappus puudub;
Puju perekond hoīmāb ligikaudu 400 lii;ki, rrliS ofl levinud peamiseĮt
põhjapoolkera ariidsetel aladel ning parasvöötme kuivadeļ kasvukohtadel ja soolakutel; lõunapoolkeral seevastu esineb pujuliike vähe (ainult
väljaspoo1 troopikavöödet). NSV Liidu flooras on perekond esindatud
l74 liigiga, milļest kõige viimastel andmetel e'sineb Eesti NSV .flobras
12 liiki. Nende hulgast on 4 'tulnukliiki ava,staiud Eestis viimase kahekümhe aasta jooksul.
Per,ekonna tüüpliilr on Arfemįsia uuĮgaris L.

I-IIKIDE MÄĀRAMISE TABEL
t.

2.

Lehed 1õhestumata ja terveserva1ised, mõnikord alumised 1ehed
2
saagja Servaga või sulglõhised
(välja
kõige
tipLehed liht- kuni kolm,eli-sulgjaguse Įabaga
arvatud
3
mised lehed)
Lehed lõhestumata, süstjad kuni lineaal,süstjad, l,5-l0 mm laiused,
enamas'įi paljad
Artemįsįa dracuncuįus L9. Estragonpuju

-

Lehed hallvil'tjad,
su lglõhised

3. Lehed

l-3
2.

cm laiused. Alumised varrel,ehed terved võį
Ķassiurb-puju

-

Artemisia gnaphalodes Nutt.

tumerohelised, õrnad, paljad, niitjate hõlmadega; sidrunilõh-

naline poolpõõsas

Teis,isugused taimed

3.

Sidrunpuju

-

Artemįsįa abrotanum

.

L.'

Ļ

4. Alumised varrelehed tavalisel't 5-10 cm pikad. Lehtede peaimine
pind tumeroh,eline, paljas, hõredalt või tihedaļt karvane; alumine'

pind hali- või vaigeviltjas. Suvel puituvate vartega l-l,5- (2) m
kõrgune püsik
l. Harilik puju Artemįsįa uuĮgaris L.

-

Alumised varrelehed 3-5 cm pikad, tumerohelised, paljad. Üheaas_
tane aromaatne rohttaim
Artemįsįa annua L.'
4. Üheaastane puju

-
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5.

5
Teistsugused taimed .
Lehed hall- või valgeviltjad või ainult lehtede alumine pind viltjas-

.

l<arvane

8,

Lehed paljad või tihedalt karvased (eriti noored l'ehed), lkuid mitie

6,

6
kunagi vil'tjad
oisikupõhi karvane. Korvõisikud 4-7 mm laiad. Madaļakasvuļine
B-30 (50) cm kõrgune pool,põõsas

6. Kaljupuju
T'ei'stsugused taimed

.

7. Õisikupõhi paljas. Korvõisikud 2-3 mm
60 cm kõrgune ooo''uu"'
,o. Põldpuju
Korvõisikud

l-l,5

Artemį,sia rupestris L.

-

7

läbimõõdus. Tavaliselt 40--

Artemįsia campestrįs L.

-

(2) mm läbimõõrius. Alumised varrelehed vara-

kult (õitsemisajaks) varisevad. Ūhe- kuni
levib raudteel

ll.

Pöörispuju

-

kah,eaastane tulnuka's,

Artemįsia scoparia L.

B. Alumised ja

9.

lkeskmis,ed varreļehed kuni 2 cm laiad. Lehehõlmad ki't9
saslįneaalsed kuni l mm laiad, õisikupõhi paljas
ja
(2)
laiad.
Lehehõļmad
3-7 cm
Alumised
keskmis'ed varrelehed
l0
ļaiemad. Õisikupõhi kaetud karvadega
Korvõisikute kes'kmiste mõļemasuguliste putkõite kroonitipmete serv
ripskarvane. Äärisõied ainult emakaga. Tulnuktaim, esineb raudteedeļ

5. Austria puju - Artemisįa austrĮ.aca Jacq.
Korvõisi'kutes ainul't mõlemasugulised pu,tkõi,ed, milįe kroonitipmete

Serv on karvadeta. Terava spetsiifilise lõhnaga, meil ainult mererannal kasvavad taimed
Artemįsįa marįtįma L.
12. Meripuju

-

10. Varred selgesti soonilised, keskmiste varrelehtede rootsu alusel
kõrvakesed

8. Siversi puju _ Artemįsįa Sįuersįana

\Milld.

Varred siledad või üsna nõrgalt soonilised. Keskmistel varreļehtedeļ
ei oļe kõrvakesi
7. Koipuju e. koirohi Artemįsįa absįnthįurn L.

-

l. alamperekond' Ar)temįsla Less. Synops. gen. Compos. 264. 1B32.
Euartemisla (Gray) Krasoh,en. in Ķryl., o.rr. 3al. Cu6. |l : 2789. 1949.
- Korvõisiku serval kitsa krooniputkega emas-putkõied, keskel viietip-melise
kellukja krooniga mõlema,sugulised putkõied. Kõik õied viljuvad.
Õisikupõhi paljas või kaetud karvadega.
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Alamperekonda kuuluvad liigid on įevinud peamis,elt põhjapoolkera
parasvöötmes. Levikutsenter asub Ida-Aasias, küllaltki arvuka1t esineb
neid 1iike ka Kesk-Aadias, Põhja-Am,eerikas ja Euroopas; väheseid liike
leidub Lõuna-Ameerikas ja Põhja-Aafrįka põhjapoolseS oSaS.

l. Harilik puju Arternįsįa aulgaris ' L. Sp.Pl. B4B. 1753; Fr. Fl.
Halland. l32. lB19; -Bess. in Nouv. Mėm. Soc. Nat. Mosc. 3 :5l. lB34;
DC. Prodr. 6:112. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2) :585. lB45; Gren. et

Godr. Fļ. Fra,nce 2 : |29. 1850; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 4B7. 1852; Rydb. in North Am. Fļ. 34 (3) :265. 1916; Lindm.
Svensk Fanerogamfl. ed. 2. 540. 1929; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (2) :637. 1929; Kraschen. in <D.ņ. Įoro-Bocr. Elpon. .ļ. CCCP 6:
360. 1936 et in Ķryl., Q;r. 3an. Cu6' ||:2Bl2. 1949; Lid, Norsk Fl. 62l.
l952; Claph. in Claph., Tut. et Warb., Fl. Brit. Isles ed. 3. 10B5. l95B; Pēt.
in Latv. fl. 4:403. 1959; Poljak. in Fl. URSS 26:438. 196l; Flor. .in
<D.l. JIeHLturp. o6.rr. 4:247. 1965.
lIo.lltgl o6ķrķHoserįuar. (95. joon.)
,ļ. Ūheaastasie tugevasti puituvate
vartega 0,5-1,5 (2) m kõrgune
rohttaim. Varred harunevad, kaetud viltjate karvadega, mõnikord
antotsüaani sisaļduse tõttu liļlakaspunased. Varte tipmised osad alati
tihedalt, aiumised ja keskmised osad tihedalt või hõredalt karvased, hiljem (vegetatsiooni lõpul) sageli paljad. Lehtede pikkus (3) 5_l0
(12) cm, laius (l,B) 3-6 (10) cm; nende alumine pind hallviltjas, pealmin,e tumeroheline, karvane või paljas. Alumised ja ;keskmised varrelehed
lühi- kuni pikarootsulised, kaheli- kuni koļmeli-sulgjaguse labaga. Lehehõlmad (0,1) 0,3-1,2 (l,B) cm laiad. Ül,emised varreļehed suigjagused,
kõige tipmised (õisiku piirkonnas) sageli jagunemata, 1ineaaĮsed või
süstjaslineaalsed, l-5 mm .1aiad, lühirootsuįised kuni rootsuta. Varre1ehed (leherootsu alusel) su1gjaguste kõrvakestega. Lehehõlmad ahenevad
järsku või pikkamööda ogateravalks tipuks. Lehes,erv terve või ebakorrapäraselt saagjas, sageli alumise külje suunas rullunud. Korvõisikud rohkearvu1ised, enamasti lühiraolised' koondunud tihedalt või hõredalt
lühikesiele või pikkadele varr,eokstele, moodustades pöörisja või kobarja
liitõisiku. Korvõisikud piklikud või piklikmunajad (üsna harva p,eaaegu
ümmargused),,enamasti 3-4 mm pikad ja t,5-2 (3) mm laiad. Üldkatise väĮispind ,tihedalt viltkarvane (eriti noortel õisikutel), vahel hil"
jem osal't paljas. Üldkaiise l,ehekesed mitmerealiselt, vä1imised 1ineaa1süstjad kuni munajad, teritunud tipuga, ki1eja äärisega; sis,emised elliptilised või ovaalsed' väļimistest pikemad, tömbi tipuga ja laia ki1eja äärisega. Ķorvõisiku keskel mõ1emasugu1ised viietipmelise krooniga putkõied, servas kitsa niitja krooniputkega emas-puikõied. Kroon kol1ane
või 1i11akaspu,nan,e. Õisiikupõhi paljas, lame või puhetunud. S,eemnised
tume-haĮlikaspruunid, üsna nõrga1t ebaüht1aseļt pikisoone1ised, 0,8-l
(1,5) mm pikkused.
Oitseb juulis, augustis.

I

auĮgaris (lad. k.)

_

tavaline, harilik.
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95. joon.

_

_ oks korvvälimine üldkatise leheke,

Harilik puju (Artettisia auĮgaris'1: a

õisikutega, b

d

t

_

korvõisik,

c_

_ putkõis korvõisiku kesputkõis korvõisiku servalt.

sisemine üldkatise leheke, e

keļt,

f_

Eestis kogu ter,ritoofiumiļ ļaialt levinud. Peamise1'į esineb asulate
ümbruses, maānteede ääres, raudteedel ja prahipaikadel; Sageli mererannas' eriti :klibustel rannavaįļidel'
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lään'e- ja IdaSiberis ning Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaades (puudub Vahemere saartel,
Lõuna-Portugalis ja Lõuna-Kreskas); ka Väiike-Aasia põhjaosas, Mon_
goolia RV-s ja Põhja-Ameerikas. (9Q. joon.)
]

:2:24

į
:,.

96. joon. Hariliku puju (Artemisis rluĮgaris) areaa|.

Majanduslik tähtsus. Ees'tis kasvavaįe taimede juurtes ļeidub kuni
0,83% eeterlikku õ1i. Viljumisajal sisa1davad eeter1ikku õ1i ka õisikud. on
tarvitatav rarhvameditsiinis. Vanasti raviti hariliku puju juurtega langetõbe. Kuivatatud ja peenes'tatud õisikuid kasutati lihatoitude maitsestamiseks ja noori lehti ,keedetult toiduks nagu ,köögivilja.
Antud liigi põhiteisendi -- Var. uulgaris
- kõrval esineb Eestis kau_
nis sageli, peamiselt mere'rannikuil (97. joon.), järgmine įei,send:
var. coarctata AĪzeĮ. ex Fr., Fļ. Halland. |32. 1Bl9 (var. dissecta
Buch. Fl. Nordwestd. Tieleb. 49l. |B94; Artemįsįa coarctata Fors. Ljnneiska inst. skrift . 1 :12. ļ807) - alumised ja keskmised varreļehed
kaheli- või kolmeli-sulgjagused; lehehõļmad lineaalsed, 2-4 (4-6) mm
laiused; ülemis,ed, õisiku piirkonnas, on sulgjagused või jagunemata,
lineaalsed, (l) l,5-3 mm laiused; ļehehõlmad terve või hõredalt saagjashambulise servaga, enamasti pikalt ogatipuks teritunud.

* 2. I(assiurb-puju - Artemįsįa gnaphalodesļ Nutt. Gen. North
Am. Pl. 2:143. lBlB; Torr. e,t Gray, trl. North Am.2:420. lB43; Britt.
et Brown, Illustr. Fļ. Northeast. Un. St. a. Adj. Can. 3 : 467. lB9B; Rydb.
in North Am. Fl. 34 (3) :273. |916. - flo.ulttll ņolž.Įo'ĮHaq. (9B. joon.)
ų. Üleni haļlviltjas, harunenud varfega B0-100 (l50) cm kõrgune taim. Lehed rootsuta, ogatipuga, mõlemalt pinnalt hallviltjad, kas
lõhestumata |abaga rlõi alumised varreļehed hõlmised kuni lõhised, vahel
ainult saagja 'SeIVaga. Alumised varreļehed 7-9 cm pikad, l,5-2,5 cm
1aiad, piklikud, a1use SuūnaS pikkamööda ahenenud; ülemised lehed
õisiku piirkonnas süsijad, mõnikord el1iptilised või ovaaļsed, 0,2-l cm
ļaiad, l-4 cm pikad, enamasti lõhestumąta' Korvõisikud 2,5-3,5 nrm
I

gnaphaĮodes (kr' k.), sõnast gnapltalon

15 Eesti NSV f loora VI

- vill,

vilt.
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97. joon. Hariliku puju rannikuteisendi (Artemisia auĮgaris var. coąrctata) leiukohad
Eesti,s.

laiad ja 3-4 mm pikad, raolised, varr,eolkstel longus või püstiselt, moo_
dustades tiheda pöörisja 1iitõisiku. Korvõisiku üld,katis hallvi1tjas. Väiimised üldka,tise lehekesed piklikmunajad või el,liptilised, sisemistest väiksemad' Sisemised ü1dkatis'e leheĮ<esed elliptilised või ovaalsed. Korvõisikr-l
keskel mõlemasugulised viietipmelise rkrooniga putkõied, arvult 10-15;.
Sefvas kitsa niitja krooniputkega emasõied. Kroon lillakaspunane. Seem*
nised I mm pikkused.
Õitseb Septembfis.
Eestis esineb haruldase tulnukana, miļle avastas A. Remmel |957.
aastal Pärnu raudteejaama a|a|.
Üldlevik. Liik pärineb Põhja-Ameerikast, kus ta on laialt levinud
peamiselt ontario ja Michigani järve ümbruses ning Coļorado ja
Missouri osariigis.
Artemįsįa abrotanum| L' Sp. Pl. B45. 1753;
Sidrunpuju
Na't. Mosc. 3:32. lB34; DC. Prodr. 6: l0B.
Soc.
Bess. in Nouv. Mėm.
1837; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 30l. lBB2; Rydb. in North Am. Fļ34 (3) :2B0. l916; Gams in Hegi, Iļļustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 634. 1929;
Claph. in Claph., Tui. et Warb., Fl. Brit. Isļes ed. 3' t0BB. l95B; Pēt. irt

A 3.

I

abrotanum (kr. k.), tõenäoļiselt sõnast o&rņ

nimi Theophrąstosel ja Dioskoridesel.
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_

õrn,

sal'e; 'abrotonon

_

taime_

a

b

a

98. joon. I(assiurb-puju (Artemisia gnaphaĮodes): a

-

oks korvõisįkutega. orig.

l5*

tükk vart'l,ehtedega, b

_

Latv. fl. 4:ąõų. 1959; Poljak. in Fl. URSS 26:456. 196l; Flor. in Õn_
A. pantculata Lam. Encycl. mėth. t:265Jleunurp. o6n.4:24B. 1965.

-

flo,ruHt leuedHax, Eoxe4epeno. (99. joon.)
h. Kuni l,5 (2) m kõrgune aromaatne poolpõõsas alusel tugevasti puitunud vartega. Varred harunenud, aļumises osas paljad, tipu
poole tihedaļt ļühikarvased. Lehed 4-B cm pikad ja 3-6 cm laiad, pika
rootsuga, kaheli_ kuni koļmeli-sulgjaguse labaga, iipmised (õisiku piir_
konnas) sulgjagused või jagunemata. Lehehõlmad niitjad, kuni l mm
laiused, tömbi või nõrgalt ogaja tipuga. Lehed paljad, hõredali karvased; noorįeļ taimedeļ mõnikord tipmised lehed tihedalt karvased. Leherootsu aļusel ei oļ,e kõrvakesi. Korvõisikud kerajad, 2,5-3 mm 1äbimõõdus, rao1ised, longu,s, enamasti ühekülgselt varr,eokste1, moodustad'es
hõreda pöörisja liitõisiiku. Õisikuraod 'enamas'ti tihedal't kaetüd lühikeste'
viĮtjate karvadega. Korvõisiku üldkatis mitmer'ea1ine, paljas, hõredalt,
mõnikord tihedalt karvane. Välimised üldkatise lehekesed lineaa1sed kunį
munajad, teritunud tipuga, rohijad, harva kitsa ,kileja äärisega; sisemi_
sed äraspidimunajad, ovaals,ed või elliptilised, laia kileja äärisega, mille
serval on sageli ripskarvad. Korvõisiku välimised putkõied on emasõi'ed,.
sisemised, viietipmelise valkjaskollase kuni punase krooniga putkõied aga
mõlemasuguļised. Õisikupõhi paljas, pisut puhetunud.
Õitseb augustis ja septembris.
Sidrunpuju ,esineb Eestis harva aedades kultuurtaimena ja mõningal
juhul ka ku1tuurist metsistunult. Sagedamini 'kui tänapäeval kasvatati
teda möödunud sajandil dekoratiivtaimena elamuie ümbruses ja kaĮmis1783.

9ļ,

tutel.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-oSaS' Kaukaa,sias, Lääne_Siberis ja:
Kesk-Aasia põhjapoolses oSaS. VäĮjaspool NSV Liitu Kesk- ja PõhjaEuroopas (puudub Skandinaavias), Vahemeremaades, Põhja-Ameerikas
eflāffl a;S,ti kultuurist metsistunuit.
Majanduslik tähtsus. Sidrunpuju on Euroopas tuntud vana kultuur_
taimena. Juba antiikajal kasvatati teda ravimtaimena Vana-Kreekas ja
-Roomas. Ka keska'jal kasutati teda väga mitmesuguste haiguste, näi'tel<s.
hingamisteede- ja kopsuhaiguste, ko1latõve, soolekatarride jne. korra1.
Praegusel ajal kasutatakse teda homöopaatias ja rahvameditsiinis teena
köha puhul. Sisaldab eeterlikl<u õli, maksimaalselt (0,9%) lehtedes enne
õitsemise algust.

Artemįsįa annut' L.Sp.PI' B47.1753; BessÜheaastane puju
in Nouv. Mėm. Soc. Nat. Mosc. 3:Bl. lB34; DC. Prodr. 6:l19. lB-37; Led.
Fl. Ross. 2 (2) :592. 1845; Rydb. in North Am. Fļ. 34 (3) :2591916; Kraschen. in Õn. Įoro_Bocr. Enpon. ų. CCCP 6:357. 1936 et iņ
Kryl. o.rr. 3an. Cn6. 11 :2Bt6. 1949; Pēt. in Latv. ĪL 4:404. 1959; Poljak_
floluttl {oĀHoleTHflf. (100. joon.)
in Fļ. URSS 26:4B9. 196l.

4.

-

1 annua (ļad. k.)
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üheaastane.
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b

fu,m, {9,

a

99. joon. Sidrunpuju (Artemisia abrotanum): a * tükk vart lehtedega, b _ oks korv_
õisikutega, c_korvõisik,d- putkõis korvõisiku keskeļt, e _ emakas, f ja g - väli_
mised ü,ldkatise lehekesed, h la i
sisemised üldkatise lehekesed. orig.

-.

b

a

l00. joon. Uheaastane puju (ArtemĮsia annua): a
oksaga, &

-

_

tükk vart korvõisikuid kandva

varreleht. Orig.

o, o' Aromaatne tumeroheline 30-100 cm kõrgune taim. Vars
püstine, harunenud, roietega, paljas või hajusalt kaetud ,karvadega, mõni_
kord lillakaspunane. Alumised varrelehed rootsuga, 3-5 cm pikad, 24 cm laiad, kolmeli-sulgjaguse labaga; ü1emised rootsuta, kaheli_sulg.
jagused, kõige tipmised (korvõisikute alusel) tavaliselt terved. Viimase
järgu lehehõlmad piikliksüstjad, l-2 mm pikad, teritunud tipuga, nende
,šerv terve või ühe_kahe hambaga. Korvõisikud kerajad, 2-2,5 mm läbi_
mõõdus, lühiraolised, longus või püstised, rkoondunud p,eavarre lühikes_
tele või pikematele okstele, moodus'tades pöörisja liitõisiku. Korvõisiku
üldkatis paljas; välimised üldkatise lehekesed lineaalsed, rohtjad; sisemi_
'sed ovaalsed või peaaegu ümmargused, laia kileja äärisega. Õisikupõhi
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puhetunud, paljas. Korvõisiku ääre1 on niitja tkroonipuikega eftasõied.
kaheharulise niitja emakasuudmega' ileskel aga mõlemasuguli,sed õiedSeemnis tumepruun, piklikmunajas, ligikaudu I mm pikk.
Õitseb augustis, septembris.
Eesti NSV flooras kuuļub uuemate tulnuka,te huļka. Esmakordselį'
leidis teda'4. Remmel 1958. aastal.
Üldlevik. Ruderaaltaimena levinud NSV Liidus kogu Euroopa-osas.'
Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu esineb Ķesk-Euroopas,
Vahemeremaades, Hiina RV-s, Jaapanis, Korea poo1saarel ja Põhja_
Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. NSV Liidu floora andmeil sisaldab eeterļil*u
õļi (0,l-0,6 0lo) ' Jaapan1aste andmeil on eeterliļ<e õlide koostises tsi_
neooli, kadineeni, karüofüļleeni jne. Taime maa-alust,es osades on leitrrd
ka vähesel määral alkaloide. Loomad ,teda ei söö.

5. Austria puju

Arterrlįsįa austrįac,a ' Jacq..Fl. Aus'tr. t:61' |773;
- Soc.
Bess. in Nouv. Mēm.
Nat. Mosc. 3:47. lB34; DC. Prodr. 6:112"
1837; Led. Fl. Ross. 2 (2) :583. t84b; Gams in Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. 6 (2) :642. 1929; Kra'schen. in On. IOro-Bocr. Eapon. .r. CCCP
6 : 360. 1936 et irr Kry,l' Q.n. 3an. Cų6. lt :2800. 1949; Pēt. in Latv. fl4:405. 1959; Poljak. in Fl. URSS 26 498. 1961; Ftor. in On. .IIeH,rHrp"
o6n. 4:248. 1965.
floni,rsr a,rcrpuilcran. (101. joon.)
9ļ, h. Varred- alusel puitunud, püstised, mõnikord tõusvad, harunenud, 20-60 cm kõrgused, tihedal,t viltkarvased. Lehed kõrvakestega,
tihedalt kaetud lidus karvadega ja seetõttu hallid, veidi siidjalt 1äikivad"
Aļumised varrelehed kaheli-sulgjaguse labaga, l,5-4 cm pikad, l-3 cm
laiad, rootsuga, kitsaslineaa1sete, 0,5-l mm 1aiuste hõlmadega. Kesk_
mised varr,elehed rootsu'ta, sulg- Į<uni sõrmjagused või kaheli-kolmeļõhe_
sed, sageli 'tipmine hõlm veel kolmelõhene; tipmised lehed (korvõisikute
alusel) terved. Korvõisikud kerajasmunajad, 1,5-3 mm läbimõõdus, roh_
kearvuļi,sed, rao1ised, moodustavad tiheda pöörisja 1iitõisiku. Korvõisikute ü1dikatis hall, iihedaĮt kaetud peente 1idus karvakestega. Välimised
üldkatise lehekesed ļineaalsed või munajad, sis'emised piklikud kuni ellipti1ised, tömbi või pisu,t teritunud tipuga ja ki1eja äärisega. Korvõisiku
keskel on mõlemasugulised putkõi,ed, mille krooni tipmete .serv on rips_
l<arvane, äärel niitja putkega emasõied. Õisikupõhi paljas, pisut puhe_
tunud. Kroon enamasti liliakaspunane, vahel kollane.
Õitseb augustis, septembris.
Austria puju on Eestisse siss,e 'toodud Esimese maailmasõja järgseil
aastail. Arvatavasti esmakordseļt 1eiti 1930. aastal Talļinn-Nõmme
raudtee1t (Hiiu jaama 1ähedal,t). Pra,eguse1 ajal on teada sel1e taime esi_
nemine Võru-Valga raudteel ning Valga, Tapa ja Tartu raudteejaama
maa-aladel.

Üldlevik. Pärineb Austriast. NSV Liidus l,evinud Euroopa-osas,
Ķrimmis, Ķaukaasias, Armeenias, Siberis kuni Taga-Baikalini; Ussuuri_
I

austrįaca (lad. k.)

- Austrias

esinev, austria
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101. Austria puju (Artemisia austriaca): akorvõisik, c _
taime ü1dkuļu (orig.), b

-

mõlemasugu1ine putkõis,korvõisiku keskelt.

E

ąD

ē
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102. joon.

Austria puiu (Artemisįa austrįaca) areaal

maaį esineb' tulnukana. Levinud Ungari RV-s, Rumeenia SV-S ja Bul_
gaaria ĘV-s, adventiivselt ka atļantiļises ja Kesk-Euroopas, Nõukogude
Liidu Balii vabariikides ja Moskvast väljuvatel raudteedel. (l02. joon.)
Majanduslik tähtsus. Taime maapealsetes osades leidub 0,460/0
eeterlikke õlisid (NsV Liidu floora andmeil tsineooli, a- ja ,6-trioone
jt.), ka asuleeni. Ilmselt on glükosiidide ja alikaloidide sisaldumine
õlis põhjuseks, miks taime kasuįamisel söödana esineb loomadel mürgi_
tusi.

6. Kaljupuju - Artemįsia rupestrisl L, Sp. Pl. 847. Į753; DC.
Prodr. 6:124. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2):597. lB45; Wied. et Web.

Beschr. phan. G,ew. Esth-, Liv- u. Cur'l. 486. lB52; Lindm. Sven'sk Fan'erogamfl. ed. 2. 540. 1926; Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :656'
1929; Kraschen. in <D"ņ. Įoro_Bocr' Enpon. ų. CCCP 6:362. 1936 et in
Ķry1. o;r.3an. Cu6. t|:2794. 1949; Poljak. in Fl. URSS 26:50B. 196l. Absįnthįurn rupestris Bess. in Buļl. Soc. Nat. Mosc. l (B) :247.'|B29. flo"ņķtgķ .I{aMeH'Haq. (103. joon.)

Väikesekasvuline, nõrgalt puitunud variega poolpõõsas, B30 (60) cm kõrgun,e. Varred tõusvad, pruunikaspuna,sed, hõredalt, tip_
mises oSaS ,enamasti tihedaļt karvased. Õisiku'tega valte kõrval esineb'
lra lühemaid, ainult lehtedega võrseid' Alumised varrelehed enamastii
kaheli-sulgjaguse labaga, tipmised peaaegu alati sulgjagused või kam_
jalt sulglõhised, pa,ljad või hõredalt, harva ti,hedamalt kaetud karvadega..
Varrelehed rootsuta, (l) l,5-3 cm pikad ja (0,5) |-2 cm laiad (väljal

9ļ, h

I

rupestris (lad. k., sõnast rupes

rahn) _
- kalju,

tkaljupeal,ne.
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arvatud kõige aIumised). Juurmiste, vegetatiiv,sete võrsete lehed enamasti tiivulise rootsuga.
Lehehõlmad kitsaslineaalsed, 0,5 (l) mm laiad,
ogateravate tippudega. Korvõisikud varre harudel suhieliselt suured, 4-7 mrn läbimõõdus,
kerajad, hõredalt karvadega kaetud raagudel,
longus; moodustavad enamasti ühekülgse koba_
rataolise liitõisiku. Korvõisiku üldkatis mitmerea1ine, paljas; välimised üldkatise lehekesed
rohijad; pikliklineaalsed, harva saagjashambulised; sisemised üldkatise lehekesed munajad või
elliptilised, tömbi kuni teritunud, tipuga ja narmastunud pruuni või värvuseta kileja äärisega.
Korvõisiku keskel asetsevad mõlemasugulised
putkõied, servas ainult emasõied; kõik õied
viljuvad. Õite värvus varieerub kollasest kuni
lillakaspunaseni. Õisikupõhi puhetunud, kaetud
karvadega. Seemnised väikesed, tume_hallikaspruunid, äraspidimunajad, ligikaudu l mm
pikkused.
' Õitseb augustis ja septembris. Viljad val-

mivad oktoobris ja novembris.
Kaljupuju on levinud Lääne- ja Loode-Eestis nii mandri kui ka saarte ranniküil, Sagedamini Saaremaa lääne- ja Hiiumaa kagurannikul ning Haapsalu ümbruses (l04. joon.)' Eelis_
tades lubjarikast pinnast, esineb ta peamiselt
loodudel ja lookadastikes, harvemini rannaniitudel.

a

o

103. joon. Kaljupuju (Artemisia
cupestrīs): a _ taime üldkuj'u
(orig.) , b _ korvõisik.
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Üldlevik. Nõukogude Liidus Lääne- ja lda_
Siberis, peamiselt metsastepi_ ja stepivööndis
kuni Lõuna-Uraalini ja Volga keskjooksuni. Esi_
neb Kesk-Aasia kõrgmägedes (Džungaaria
Alatau, Tjan-San). Levinud ka atlantilises EuroopaS, Saksa FV-s ning Gotlandi ja Ölandi
saarel. (105. joon.)
Ī. rupestris
Kõnesoleva liigi tüüpvormi
(Ī' oelandica Bess.) kõrval esineb- Eestis harva
järgmine vorm:
Ī. thuringiaca'Wa\lr., Bess. Bull. Soc. Nat.
Mosc. 1 (B) : lB29
korvõisiku üldkatise
sisemiste lehekeste kilejas ääris värvuseta.
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l04. joon. Kaljupuju (ArtemisĮa rupestris\ leiukohad Eestis.

o

2

0

l05. joon. Kaljupuju (Artemisia rupestrĮs) areaal

.)
I

7. Koipuju

koirohi
Artemįsįa absīnthįuml L. Sp' Pl. B4B. 1753;
DC. Prodr. 6:125. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2) : 598. lB45; Wied. ef
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 4B5. lB52; Rydb. in North
Am. Fl. 34 (3) :258. 1916; Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2. 540. 1926;
Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :651. 1929; Kraschen. in O"n.
IOro-Bocr. Enpon..{. CCCP 6:363. 1936 et in Kryl. Qn.3an. Ca6. lt:
2817. 1949; Claph. in Claph., Tut. et Warb., Fl. Brit. Isles ed.3. 1086.
l95B; Pēt. in Latv. ĪI. 4:402. 1959; Po1jak. in trl. URSS 26:5l5. l96t;
Flor. in On. Jleriarrrp' o6.rr. 4:249. 1965. - Absįnthį'um uulgare Lam. Fl.
Frang. 2:45. l77B; Bess. in Bull. Soc. Nat. Mo,sc. I (8) :257. 1829.
Ilo.ņltgķ ropbI{afl. (l06. joon.)
e.

9Į, h. Terava spetsiifilise lõhnaga ja mõru maitsega 0,5-l
{l,5) m ;kõrgune pooūpõõsas. Peavars ja selle puitunud harud püsivad

talvel rkülmasį kahjustamata ligikaudu 60 cm kõrguseni. Varr'ed on pea_
aegu alati hallid, läiketa, lidus karvakestega. Noored võrsed mõnikord
,siidjali läikivad' Korvõisikud asetsevad peavarre lühikesteļ või pike,matel harudel, moodustades hõreda või tiheda pöörisja liitõisiku. Lehetl
(3) 5-9 cm piikad ja (2) 3-7 cm laiad, hallid- või valgeviltjad, sageli
Įrõbedas,elt läikivad, mõlemarlt pinnalt tihedalt kaetud siidjasviltjate karvakestega. Mõnikord on l,ehe pealmine pind tkahvatu- või tum'eroheļine,
peaaegu paljas (enamasti kultiveeritud iaimedel) või hõredamalt karvane
kui lehe alumine pind' Juurmised lehed ja alumised varr'eļlehed kuni l5 cm
pikkuse rootsuga, kaheli- kuni kolmeĮi-sulgjaguse 1abaga. Ülemised (õisiku piirkonna) lehed enamasti terved, harvemini sulgjaguse labaga, rootsuta või lüihirootsulised. Lehehõlmad süstjad kuni süstjaslineaalsed, pik.likud või äraspidimunajad, l-5 (7) mm laiad, teritunud või tömpteravate kuni ümardunud tippudega. Leheroots kinnitumisko,hal laienev, kuid
:įlma kõrvakesteta. Korvõisikud rohkearvulised, rao1ised, longus, harva
raotud, peaaegu ,kerajad, 3-4 (5) mm 1äbimõõdus. Korvõisiļ<u üldkatis
mitmerealine, seestpoolt paljas, įäikiv, väljastpoolt hõredalt või iiheda_
.malt viltkarVane. Välimised ü1dkatise lehekesed piiklik1ineaalsed, nende
tipud kileja ääris,ega, ,sisemised pikĮikud kuni ümmargused või äraspidimunajad laia kirleja äärisega, mille servas kohati leidub pikki ripskarvu.
Õisikupõhi puhetunud, tihedalt kaetud pikkade valkjashallide harjaskarvadega. Ķorvõisiku keskel viietipmelise krooniga mõl'emasugulised putkõied, servas ainuli emas-putkõied. Õisi korvõisikus 40-70, nende vär_
vus kollane. Viljad väikesed, 0,8 mm pikad ja 0,5 mm laiad, hallid kuni
,helepruunid, piklikud kii1ukuju1ised või äraspidimunajad, ebaselgelt
pikikurrulised, ühelt küljelt kumerad, teiselt iamedad või pisut nõgusad.
Õitseb augustis ja septembris. Viljad valmivad oktoobris.
Eestis esineb koirohi sagedamini mandri rannikuil ja läänesaarteļ,
harvemini sis,emaaļ. (l07. joon.) Seoses koirohu kasutamisega ravivahendina ja putukatõrjeks on teda sageli ka,svatatud aedades, kust ta
,on ievinud lähemasse ja kaugemasse ümbrusse. Nüüdisajal leiame teda

I

absįnthįum

sest sõnast āpintos

236

_
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ebaselge päritoluga liigi,epiteet; arvatavasti tuleneb kreekakeelmittejoodav, või sõnast d'psintos _ 'ebasõbralik.
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106. joon. Koirohi (ArtemĮsia absinthīttm): d - juufmine leht, b p'utkõis korv_
korvõisik, e
oļ<s korvõisikuüega, d
varreleht, c
- välįmised üld_
_
ja
h
putkõis
serr'alt,
korvõisiku
õisiku keskeļt, |
c
sisemised ütdkatise lehekesed. orig.
katise lehekesed, i ja f
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l07' joon. Koirohu (ArtemisĮa absinthīunį ļeiukohad Eestis.

mõnikord inimkuliuurist mõjus,tatud kasvr.r,kohtadest kaugemal ürgse tai_
mestiku koossei]Sus, kuid Eesti sisemaa flooras ei oļe ta įeel täiesti natu_
raliseerunud.
Üldlevįk. NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Krimmis, Lääne_ ja
Ida-Siberis, Kesk-Aasias, Laiaļt 1evinud Kesk- ja atlantilises Euroopa-s"
Vahem,er'emaades, Põhja_Euroopa's kuni põhjalaiuseni 67"50,; esineb ka
Iraanis, Afganistanis ja Põhja-Indias. on sisse viidud Põhja_Aafrikasse'
Põhja-Ameerikasse, hilisemal ajal Lõuna_Ameerikasse ja Uus-Meremaale(108. joon.)

Majanduslik tähtsus. Koirohi sisaldab eetei1iikke õlisid, glükosiide,
aromaats,eid happgį6 ,süsivesikuid, proteiini ja karotiini. EestiJ kasvava_
tes taimedes on l,ehįedes ja õisikuies õitsemisajal leitud 0,70lo eeterlikku
õli. on tarvitatav veini-, likööri_ ja toiduainetetööstuses. Koirohu1isan_
diga vein, nn. vermut, on tuntud kogu Euroopas, peamiselt prantsusmaal. Ravimtaimena oli koirohi juba antiikaiāl Kreekas ja Roomas
suure tähtsusega' Praegusel ajal on koirohu droogist valmistatud eks_
trakt ja tinktuur ravimiks peamiselt seedehäirete korral ja isuvahendina. Ka tänapäevaļ kasutatakse koirohtu rahvameditsiinis ja veteri-

na arias.

Peale tüüpteisendi
- var. absįnthįum (var. communįs Braun_Blanq.)
Ī. absįnthįune esinevad Eestis:

ja tüüpvormi
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108.

.

joon..Koirohu (Artenisia absinthium) areaal'

Ī. contracta W. Christiansen Gams in Hegi, illustr. Fl. Mitt.-Eur,

korvõisikud raota või lühiraolised, tihedalt lühikestel,
'$ ę2): 653. l929
kuni 6 cm pikkustel varreharudel; Eestis harva;
f. argenteo-serįcea LeĮ\'ep in TRÜ Toimet. 136:40. '1963 lehed''
'tiheda karvasu'se tõttu mõlemal pinnal hõbesiid;jalt või veidi kollakalt
läikivad; harva mererannilkuii;
iar. insipida Stechm. Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :
. 53. 1929
enamik lehesegmentidest 3-4 (5) mm laiad, tömbi või

-

ümmarguse tipuga.

B. Siversi puju - Artemįsįa Sįuersįanal Wilļd. Sp. Pl. s (3) : 1sa5.
lB03; DC. Prodr. 6: 126. 1837; Led. Fl. Ross. 2 (2) :599. lB45;
Kraschen" in <Dn. IOro-Bocr. Erpon. q. CCCP 6 : 362. 1936 et in Kryl.
Q.rr. 3an. Cu6. l1 :2BlB. 1949; Poljak. in Fl' URSS 26:5Į7. 196l.
Absįnthįum Sį.aersįanum Bess. in Bull. Soc. Nat. Mo,sc. l (8) :25B. lB29.

IIo.lķlgl Crnepca' (l09. joon.)
O, O. Tugevasti sooniliste vartega viļtkarvased 0,5-l (|'2) m
kõrgused taimed ebameeldiva spetsiifilise lõhnaga. Alumis'ed ja keskmi_
;sed varr,elehed pika rootsuga, kaheli- rkuni kolmeli-sulgjaguse labaga,
l,5-6 (12) cm pikad, 2-5 cm Įaiad. Tipupoolsed lehed rootsuta, enamasti sulgjaguse 1abaga; kõige tipmised süstjas1ineaalsed, jagumata.
l.ehehõlmad 1ineaalsed, pikĮik- või süstjaslineaalsed, (0,5) 1-3 (4) mm
laiad, tömbi tipuga. Lehtede alumine pind hali- või valgeviitjas, pealmine roheline, hõredalt või tihedalt karvane. Varrelehtede rootsu alusel

-

' I Sīoersįana _ Barnauli apteekri J. Siver,si aūks,.. kes aastail |790-t794 on
Lõuna-Siberis ja Džungaarias taimi Lpguņud.
.
.,
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109. joon. Sir,ersi puju (Artemīsįa Sįuersįana):

c

-

putkõis korvõisiku keskeļt, d

-

a

-

varreleht, b

korvõisi,ku,tega,
-_ oks
sisemine üļdļ<atise

välimįne üldkatise leheke, e

leheke. Orig.

kõrvakesed. Väliselt meenutab taim koirohtu, kuid sellest erinevait on ta
korvõisikud Suulemad' 4-6 mm ļäbimõõdu,s. Korvõisikud, eri,ti noor'ed,
on viltkarvadest hallid, peaaegu kerajad, enamasti pikaraolised, longus,
hõredalt Varrehafudel. Korvõisiku ü1dkatis mitm,ereaļine. Välimised üldĮ<a'tise 1ehekesed rohtjad, 1ineaalsed, enamasti kileja tipuga; sisemised
piklikud või p,eaaegu ümmargu,sed, 1aia kil,eja äärisega. Õisikupõhi kaetud ha11'asĮ<arvadega. Korvõisiku l<eskosas viietipmeiise krooniga mõ1emasugu1ised putkõied' SerVaoSaS niitja putkega emasõied. Õi'te värvus
ko11ane. Viljad ha11ikaspruunid, pi;kikurru1ised, pikiikud kuni äraspidimunajad või talbjad.
oitlsetr juulis ja augustis. Viljad valmivad oktoobri lõpul või
novembri algul.
Eestiss,e on Siversi puju SiSSe toodud pärast Teist maailmasõda;
esmasleid l955. a. Tartu raudteejaama ala'lt, hi'ljem Ta11inn-Nõmme
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joon. Siversi puju (ArtemisĮa Siaersiana) areaal.

raudteelt Kivimäe ja Hiiu vahelt. Viimaseil aastail on Siversi puju avastatud Haapsalu-Rohuküla raudteelt, Valga ja Viljandi raudteejaama

juurest, Tartu lähedalt jm.
Üldlevik. Põhįleviįa on Nõukogude Liidu Euroopa-osas, Lääne_ ja
Ida-Siberis, Kesk-Aasias ning Kaug-Idas. Kasvab metsavööndi lõunaosas
ja stepivööndis kuivadel niitudeļ ja soolakutel. Väljaspool NSV Liitu esineb Jaapanirs, Mandžuurias, Korea poolsaarel, Põhja_Hiinas, Põhja_Mongoolias, Lääne-Tiibetis, Himaalajas ja Põhja_Iraanis. (ll0. joon.) EuroopaS on 1iik ,tüüpiline prahipaikadel, ,elamute ja teede läheduses kasvava
tulnukana, lõunapoolsetel maadel võib kujuneda põlluumbrohuks.
Majanduslik tähtsus. Sisaldab 0,02-0'40lo eeterlikke õiisid. LääneSiberis kasutatakse kari1oomade söödaks, eriti silona.

2. allamperekond DracuncuĮus (Bess.) Rydb. in North Am. Fl. 34
(3) :25l. 1916; Sect. Dracuncuļus Bess. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 8: 16.
lB35.
- Korvõisikū servmis,ed emasõied on viljuvad; keskmised viietip_
melise krooniga putkõied funktsioneerivad sigimiku mittearenemise tõ,ttu
isasõitena. Õisikupõhi ļame või pisut puhetunud, paljas'
Alamperekonna esindajad on levinud kogu Aasia mandril (välja
arvatud troo,pikavööde), samuti ka Euroopas ja Põhja-Ameerikas; Põhja_
Aafrika kõige põhjapoolsemas osas esin'eb neid vähesearvuliselt.
16 Eesti NSV floora VI
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Estragonpuju (Artemisia dracuncuĮus\| a _ tükk vart lelrtedega, b _ oks
c -'- korvõisik, d _ putkõis korvõisiku ke'skelt, e - putkõis. korvõsiku
ļehėkejsel
välimised üldkatise ,.n.ääĮl, r ja l ;
servaļt, Ī iī e
1is3mĮsed ļldĖaįise
111. joo,n.

korvõisikutega,

A 9.

Artemįsįa dracuncuĮusI L. Sp. Pl. 849. 1753;
Estragonpulu
Bess. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 8:54. lB35; DC. Prodr. 6:97. lB37; Led.
Fl. Ross. 2 (2):563. 1845; Rydb. .in Norįh Am. Fl. 3a' (3) :25l'
1916; Gams in Hegi, Ilļus'tr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) : 635. 1929; Kra,schen. in
<D.n' Ioro-Bocr. Enpou. ų' CCCP 6 : 350. 1936 et in Kryl. (D;r. 3an. Cra6.
lt:2769. 1949; Pēt. in Latv. Ī1. 4:402. ļ959; Poljak. in Fl. URSS 26:
llo"nltHb 'scrparoH. (l I l. joon.)
529. 1961.
9ļ. Meeldiva spetsiifilise iõhnaga, tugeva risoomiga B0-l20 cm
kõrgune rohttaįm. Varred enamasti oksised, veidi soonilised. Lehed terved, süstjad kuni lineaalsüstjad,2-t0 cm pikad ja 1,5-10 mm laiad,
terveservalised, pikalt teritunud törnbi 'tipuga, root,suta, enamasti paljad.
Mõnikord on noore taime iipmised osad ja lehtede aluminę pind hõredalt

I dracunculus (kr. k.), tuletatud sõnast' dracon (latiniseeritult draco) _ draakon,
madu; vanaaegseil autoreil maohammustuse raviks kasutatud Įaime (Araceae sugukonnast) nimi. Arvatakse-ka, et võib iuieneda araabiakeelsest sõnast tarkun, mis kohandati ümber kõlaļiselt lähedaseks ladinakeeļseks.
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karvased. Korvõisįkud väiikesed, 2-3 mm iäbimõõdus' peaaegu kerajad"
longus varreharudel, moodustades hõreda pöörisja 1iitõisiku. Korvõisiku
üldkatis mitmerealine, paljas. Väļimised üldkatise lehekesed piklikud rlõi
lineaa1süstjad, ļ<iisa ki1eja äärisega, sisemised el1ipti1ised ļ<uni piklik_
ovaa1sed, laia ki1eja äärisega. Õisi,kupõhi paljas, puhetunud, enam või
vähem koonusekujuline. Ķgņyõisiku kesļ<el viietipmelise krooniga arene_
mata emakaga isasõitena funktsioneerivad putkõied, Servas
- viljuvad
emas-putkõied' oite värvus rkollane. Seemnised tumepruunid, pikiikud
või
pisut talbjad, l-|,2 mm pikad, ebaselgelt piikikurrulised, ül<s 1<ülg veidi
nõgus, ,teine l<umer.
oitseb augus'tis, septetnbris. Viljad valmivad augusti lõpul või sep-

tembris.

Eestis tuntud aiakultuurina; harva esineb l<ultuurist metsistunult,
näiteks Võru-Petseri raudteel.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus peamisel't Lääne-Siberis, Kesk-Aasias ja
Euroopa-osas. Kesk- ja atlantiĮises Euroopas kasvatatakse sageli kultuuris, kust ta on ka metsistunud. Levinud l(esk-Euroopas, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias, Mongoolia RV-s, Põhja-Hiinas ja Põhja-Ameerikas (viimases on tõenäoliselt tegemist erineva tal<soniga) . (l|2. joon.)
Majanduslik tähtsus. Taime lehtedes ja noortes vartes leidub NSVL
fļoora andmeil kuni 0,540į eeterlikku õli, nn. estragonõļi' Vähesel määral sisaldavad lehed A-vitamiini (l5 mgį9) ja C-vi.tamiini (l90 mg%).
Seetõttu on estragonpuju tarvitatav toiduainetetööstuses. Kasutataļ<se ļ<a
lihatoitude maitsestamiseks. Estragonäädikas on laiaļt tuntud ja vanasti
valmistati seda ka Eestis. Taime lehti kasutatakse maitsestamiseks aedvilja soolamisel ja hapendamisel. varem on taime kasutatud rahvameditsiinis ravivahendina skorbuudi puhul ja diureetikumina.
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l2. joon. Estragonpuju,^i::iil:r.dracuncuĮus)

-areaal Vānas
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l13. joon. Põldpuju (Artemisia campestris):rz
- oks korvõisikutega,
- varfeleht,
putkõis ,korvõisiku servalt' f _
putkõi,s korvõisiku keskeit, e
korvõisik, d
sisemine üldkatise leheke. orig.
välimine üldkatise Įeheke, g

c

-

l0.

Põldpuju

Artemįsia campestrįsI

L'

Sp.

Pl'

846. 1753; Bess.

in Bull. Soc. Nat. -Mosc. 8:40. lB35; DC. Prodr. 6:96. 1837; Led. Fl.
Ross. 2 (2) :565. tB45; Gren. et Godr. Fļ. France 2 : I33. lB50;

Wied. et W,eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 486. lB52; Rydb.
in North Am. Fl. 34 (3) :254. 1916; Lindm. Svensk Fanerogamfl. ed. 2.
540. 1926; Claph. in Claph., Tut. et Warb., Fl. Brit. Isles ed. 3. 1087. l95B;
Pēt. in Latv. fl. 4:405. 1959; Poljak. in Fl. URSS 26:553. 196l; Flor. in
A. campeslris subsp. eucampestris
@.ņ. JIeunurp. o6;r. 4:250' l965.
Gams in Hegi, Illustr. Fl. Miit.-Eur.6 (2):667' 1929.
Briq. et Cavill.
paBHI,IHHa'Ī' ir. IioJIeaaf. (ll3. joon.)
- llonķrH,l
9ļ, Ļ. Püstiste, tõusvate või lamavate vartega kuni 1 m kõrgune
poo1põõsas. Enne õitsemist Varte tipmine osa enamasti siidjas-vi1tkar-

ī
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campestris (lad. k., sõnast campus

_

põld, tasandik)

-

põld-' põllu_.

vane, hilj,em hõredamalt karvane kuni osalt paljas, Varte alumine osa
hõredalt karvane lkuni palja's. oisikutega varte kõrval 'esineb ka juurmisi
lehekodarikke. Noored 1ehed siid,karVaSed, vanemad enamasti hõreda1t
karvased või paljad. Juurmised lehed ja alumised varrelehed pikarootsu'
lised, kaheli- kuni kolmeli-sulgjaguse labaga; ülemised rootsuta, lineaal_
sed' jagumata või sulgjaguse labaga. Lehehõlmad kitsaslineaal,sed, 0,5_
l (ļ,B) mm laiad, l-3 (4) cm pikad, ogaterava tipuga. Varrelehtede
aļusel peaaegu alati kõrvakesed. Korvõisikud peaaegu kerajad või muna_
jad, (l,5) 2-3 mm läbimõõdus, l-3 (4) mm pikĮ<use raoga' harva rao_
tud. Õisikuraod enamasti tihedalt kaetud harevate karvadega, lrarvemini
veidi ļ<arvased kuni paljad. Õisirku üļdkatis mitmer,ealine, pa1jas või
enam või vähem tihedalt kaetud siidjate karvadega. Välimised üldkatise
1ehekesed munajad või ovaalsed, kitsa kileja äärisega, sisemi,sed vä1i_
mistest Suuremad, 1aimunajad või elliptiiised kuni ovaalsed, 1aia kileja
äärisega. oisikupõhi karvadeta, puhetunud' Korvõisiku keskel viietipme'
lise krooniga viljatud putkõied, servas - viljuvad emas-putkõied. Õite
värvus kollane kuni lillakaspunane. Seemnised väikesed, kuni l,2 mm
piĮ<kused, pruunid, piklikud, pisui talbjad, ebaselgelt pikikurru1ised.
Õitseb augustis. Viljad valmivad oktoobris.
Esineb kogu EestiS, ma,SSiliS,elt sisemaa 1iivikutel, maanįeede ääres,
raudteedel, kruusaaukudes, ļiivastel kinkudel, nõ1vade1, jää'tmaadei ja
rannikuļuideteļ.
Üldlevik. Laialt levinud NSV Liidu Euroopa_osa kesk- ja lõunaaladel, Krimmis, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. Väljaspool
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14. joon. Põldpuju (Artemīsia campestris) areaa1 Euroopas.
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NSV Liitu Ī(esk- ja atlantilises Euroopas, Ba1kani poolsaarel, VäikeAasias ja Põhja_Ameerikas. (l14. joon.)
Majanduslik tähtsus. Noored lehed sisaldavad vähesel määraļ eeterlikku õli; Eestist kogutud taimedes leidus seda juunikuul maksimaaļselt
0,27jfo ļehtede kuivainest, juurtes õitsemisaja]r 0,14ol.. Varem on põldpuju kasutatud raihvameditsiinis seedehäirete ja soolenugiliste vastu, ļ<uid
toimeainete vähesuse tõttu sellest loobutud.
Eestis ,esineb peamiselt tüüp-aļamliik -- subsp. campestris, milleĪ
leidub järgnevaid teisendeid ja vorme:
var. serįcea Fr. Fļ. Halland. 13l. l8l9 _- varred ja lehed ka van'e_
matel taimedel enam või vähem karvas,ed, vegetatsiooniperioodi lõput
osalt paljad; korvõisikud ja nende raod ļ<uni õitsemisajani tihedalt kāe_
tud siidjate karvakestega; hiljem, viljumisperioodil, väheneb õisikuteĪ
karvasus ning vegeta'įsiooniperioodi ,lõpul on nad hõredalt karvased kuni
see teisend on Eestiš ļevinud mereranni,kuil, peamiselt ļuidetel
tlļņd:
(l15. joon.) ;
var. serįcea Eestist pärineva materjali seas võib eristada mõnin_
gaid rannaluidete Vorme' mis sobiva d, A. marschalįįana Spreng. kirjel_
dusega; täpsemaks taksoni läbitöötamiseks on vaja täiendavat materjäli;
Ī. prost'rata F' Zjmmerm. Gams in Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. o
įz1 ,
668. ļ929 (f. procumbens Lellep in TRÜ Toimet. 136:4l. 1963)
varred
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l15. Põldpuju karvaše teisendi (Artemisia campestrĮs var. sericea) leiukohad Eestis.
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1amavad, mõnikord tipud tõusvad; kü11altki sage1i luidetel, vahel esineb
ira ļiivasel mada1ranna1;
purpurescens Becl<. Gams in Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2)
'667. 1929
varred ja üldkatis,e lehekesed antotsüaniinide sisa1dumise
tõitu kogu ulatuses ii11akaspunased;
Ī. stramenticįa Beck. Gams in Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :
varred ja ü1dkatise lehekesed rohelised.
'667. 1929
:

-

* ll.

Artemįsia scoparia'Waldst. et Kit. Pl. Rar.
Pöörispuju
:6. lB02; Bess.- in Buļl. Soc. Nat. Mosc. 8:92. lB35; DC. Prodr.
6:99. 1837; Led. Fl. Ross. 2 (2) :569. 1845; Gams in Hegi, Illustr.
Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) :670. 1929; Krasch'en. in Õn. Įoro-Bocr. Erpon. u.
CCCP 6:353. 1936 et in Kryl. o.rr.3an. Cu6' ||:2778. 1949; Poljak.inFļ.
URSS 26:560. 196l; Flor. in o"rr. JIeHIlurp. o6n' 4:250. 1965. - IIo.lltH'ķ
MeTeJIIrĪIaTax. (l l6. joon.)
O, o' Vars (vahel on neid 2 või 3) püstine, 25-30 (70) cm kõr'Hung.

1

gune, tipupooļses osas tugevasti harunenud, kaetud karvadega, vanemalt
enamas'ti paljas, sageli punakas. Noored lehed tihedalt siidkarvased, hiljem vähem kar'vased kuni paljad. Varrelehed enamasti varakul't (õitsemisajaks) varisevad; alumis,ed rootsulised, kaheli- või koļmeli-sulgjaguse
labaga, ül,emised rootsuta, lįht- kuni kaheli-su1gjaguse labaga. Lehehõlmad kitsaslineaa1sed, l-2 mm Jaiused, terava tipuga. Lehed kõrvakestega. Korvõisikud väikesed, munajad või 1aimunajad, l-l,5 (2) mm
1äbimõõdus, 1ühirao1ised, ühekü1gselt, 1ongus või püstise1t varreok's'te1,
moodustades püramiidja pöörisja ļiitõisiku. Ūldkatise įehekesed pa1jad,
1aia kileja äärisega; väļimised ovaa1s,ed, sisemi'sed pilrlik-ovaaļsed või
1aisüstjad, välimistest pikemad. Korvõisikus on ääreļ niitja krooniputkega
viljuvad emas-putkõied, keskel sigimiiku mittearenemise tõttu viljatud
viietipmelise krooniga pu,tkõi,ed. Seemnis pruun' munaja's, 0,6 mm piktune.
Õitseb augustis ja septernbris.
Eestis haruldane tulnukas; esmakords,elt leitud Taiiinnast Kopli
kaubajaama juurest (leg. A. Remmel 1968. a.).
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja
Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu atlantilises ja Kesk-Euroopas, Balkanil, Väike-Aasias ja Iraanis.
Majanduslik tähtsus. NSV Liidu fļoora andmeil sisaldavad taime
maapeals,ed osad eeterliļ<ku õ1i (0,09-l,l į9 )' mida ļ<asutatakse parfümeerias.

3. alamperekond Seriphidiurn (Bess.) Rouy, Fļ. France 8:29B. 1903;
Sect. Seriphįdįum Bess. in Bulļ. Soc' Nat. Mosc. l:222. lB2B.
- Korvõisikutes on ainult mõlemasugulised viietipmelise krooniga viljuvad putk_
õied, kuid vähesel arvul (2-l0).
I scoparia (lad. k.) _ pühkiv,

luuataoļine.
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l16. Pöörispuju (Arternisia scoparīa)' orĪg'

Alamperelronna esindajad on peamiselt poolpõõsad, vähemikus mit.
on alamperekond levinud Ķaspia'
Araaļi ja Balhaši mere piirkonnas poolkõrbe- ja kõrbevööndis, Įiigivaes,emalt lraanis, Väike-Aasias, I(aukaasias ja Kesk-Vene stepialadel. Mõned
liigid on levinud Euroopas mereranniįruil saliinses vööndis ni,ng ailanti1ises ja Kesk-Euroopas kohati sis,emaa soo1akutel. Väijaspool Euraasiat
on a1amperekond vähesearvuliselt esindatud ļra Põhja-Ameeriļ<as ja Põhja-Aafrikas.

meaa]Stased rohttaimed. Liigiriklramalt

+ |2. Meripuju - Artemįsįa marįtįmal L' Sp. Pl. 846. 1753; DC.
Prodr. 6 : 103. lB37; Gr,en. ot Godr. Fl. France 2 : 135. lB50; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 48B. lB52; Lindm. Svensk
Fanerogamfl. ed. 2. 541. 1926; Claph. in Claph., Tut. et Warb., Fl. Brit.
Isļes ed, 3. 1087. 1958; Pēi. in Latv. fl. 4 : 406. 1959; Poljak. in Fļ. URSS
26:573. 1961; Fior. in o"rr. Ileuunrp. o6n.4:251. 1965.
- A. marįtįma
L. subsp. saĮina (Willd.) Reichenb. Fl. Germ. Exc. 2:22l. lB31 .
- A. marįtįma L. var. humifusa Fries ex Hartm' Handb. i Skand. fl. ed. ll. B.
1879.
A. marįtįma L. p' hutlifusa Fries, Summa Veg' Scand. 2. !B45,
A. saĮį'na Willd. ex L. Sp. Pļ' 3 (3) ed. 4. 1834. lB03.
nomen nudum'
_ A. marįtima -subsp. maritįma et subsp. saĮįna (Willd.) Gams in Hegi,
MopcKafl. (1l7. joon.)
Illustr. Fl. Miįt.-Eur. 6 (2) :662. 1929'
- flo.lltuķ
9ļ. Terava spetsiif i1ise lõhnaga 15-45
cm kõrgune poo1põõsas.
Peavars juba mullapinnalt harunev, mõnikord iugevalsii jämenenud. Varred tiheda vi1tja ka,rvastuse tõttu tume- või val1ijasha11id. Vegetatsiooni
1õpul on karvad koha,ti varisenud, eriii varte a1umisest osast. Õisikutega
varte kõrval esineb sageli lühikesi vegetatiivseid võrseid või juurmisi
lehekodarikke. Noortel taimedel on lehed enamasti valgeviltjad, hiljem
valge- kuni tumehallviitjad. Juurmised lehekodariļ<ud ja alumised varrelehed pirka rootsuga, ü]emised rootsuta; ļehed 2-3 (4) cm pikkused lihtkuni kolme1i_su1g1jaguse labaga, õisiku piirkonnas vahel terved. Lehehõimad kiįsasįineaalsed, l (2) mm laiad, ,tömbi tipuga' Varrelehtede alusel
kõrvakesed. Korvõisikud raolised või raota, viĮtjait karvas,ed, 3-4,5 mm
pikad, 2-3 mm 1aiad, enamasti püstiselt peavarre 1ühikestel harudel,
moodustades tiheda pöörisja liitõisiku. Ü1dkatise lehekesed 3 või 4 reana,
sisemįsed äraspidimunajad, pikiikud või e11ipti1ised, 1aia kileja äärisega,
välimised munajad ltuni ovaalsed, harvemini lineaalsed, sisemisiest mär_
gatavalt väiksemad ja tihedamalt viļtkarvased. Vegetatsiooni iõpul on
ü1dkatis väljastpoolt enamasti hõredalt karvane kuni paljas. Õisikupõhi
paljas, pisut eenduv või ,koonusjas. Korvõisikus mõlemasugulised viljuvad viieiipmeļise krooniga kollased või liļla,kaspunased putl<õied, arvult
4-B, enama,sti 5. Seemnised pruunikashallid, talbjad või äraspidimuna_
jad, nõrgalt piĮ<uti peenesoonelised, kuni 2 mm pikkus,ed, l mm 1airrsed.
Viljadel üks külg kumer, teine lame või pisut nõgus.
Õitseb augustis ja septembris. Viljad valmivad oktoobris.
Į

maritįma (lad. k.)

-

meri-, mere_, mele ääres kasvav
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ll7. joon. Meripuju (Artenisia maritima\ teisendid ja vormid: a _ var. marįįįma
_ \ar. osįĮįensįs Ī. subsaĮina. otig.
nt'arīĮüna, &
- var. osįlįettsįs Ī. osĮĮiensis, c
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118. joon. Meripuju (Artemīsia
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nrarįįina) leiukohad Eestis.

Meripuju on Eestis levinud ainul,t Saaremaa läänerannikul ja rselle
Iähedastel Saartel. (l1B. joon.) Esineb mererannikul saļiinses vööndis,
enam_vähem tasastel, merevee poolt üleujutatavaiļ aladel.
Üldlevik. A. marįtįma L. s. l. esineb NSV Liidus Ķaukaasia, Krimmi
ja Moldaavia rannikuil, väljaspool NSV Liitu Väike-Aasia,
Vahemeremaade ja Vahemere saarte rannikuii. A. marįtįma s. str' on levinud
Lääne-Euroopas Põhjamerega piirnevate maade rannikuil, Lõuna-Rootsis
ning Gotlandi ja Õlandi saarel. (ll9. joon.)
Majanduslik tähtsus. Eesti rannikul kasvavad taimed sisaldavaci
vegetatiivses faa'sis kuni 0,B3}9 eeterlikku õ1i. Vähesel määrai (0,53%)
leidub meripuju noortes õisikutes santoniini (CrsHrgoe), mis on väga
mõjuv vahend solkmete väljutamiseks. Praegusel ajal toodetakse NŠV
Liidus santoniini ussipujust (A. cĮna Berg.). Varem (kuni l<äesoleva
sajandi alguseni) ļ<asrr'tati selleks, eriti Lääne_Euroopas, A. ntaritima jt.
temale lähedaste 1iikide kuivatatud õisikuid. I(a rahvamediisiinis on m.ii_
puju meil kasutamis,t ļeidnud, mõnikord isegi koirohu asemei.

Autor on Eestis eristanud järgmised meripuju teisendid ja vormid:
var. osįįįensis Lellep in TRÜ Toimet. 136 :42' 1963 [A. marįtįma L.
var' humifizsa Fries ex Hartm. Handb. i Skand. fļ. ed. ll. B. lB79;
A. marltima L. subsp. humif usa (Fries ex Hartm.) K. persson, oper,a bot.
35: l50. 1974, stat' nov.]
- enamasti madalakasvuline, 15-30 cm kõr251
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l19. joon. Meripuju (Artemisia marįtįma s. l.) 1evik Euroopas. Punktiirjoonest ida pool subsp.hunifusa, ļääne pooĮ subsp. marįtįma. (K. Persso_
ni' 1974, järgi.)

gune poolpõõsas; Varred ja lehed tiheda viltja karvastuse tõttu va1kjashall_ või hallviltjad, vanemalt peaaegu aļati hallviltjad; korvõisikud raolised, sageli mõned neilst lühiraoļised või rao.ta, enamasti püstiselt lühikestel ülespoole Suunatud varreharudel; selle ieisendi põhivormi -, f. oslįįensįs kõrvaļ esineb ,harva;
'Ī. subsaįįna Lellep in TRÜ Toimet. |36 :42. 1963
- korvõisikud
pikaraolised, longus varreharudel, ainult mõned neist lühiraolised, püstiselt varreokste tipus; õisik hõre; korvõisikut'ega varr,eharud 'enam või
vähem püstised.

Märkus. K. Persson (197Ą oma monoglaafias paigutab Saaremaa taksoni ühte
tüüpi Gotlandil ja Õlandil levinud taksonitega' mis kuuluvad ala,mliiki subsp' humīfusa
(Fries ex Hartm.) K. Persson stat. nov. Läänepoolseil Läänernere ra,nni.kua,ladeĮ on aga
Mõlema alamliigi vahel leidub aga üle_
tegemist tüüp-alam.liigiga
- subsp. maritima.
n:iinevaid tüüpe. Tüüp_alamliigi piires on .tarieeruvus üsna suur, mistõttu K. Perssotr
eraįdab rea vormide seeriaid, nei,ļe taksoniiele aga nime andmata, Nimetatud autori järgi

Eestis sub,sp. marįtįma puudub.

B, triibus Senecįoneae Cass.ļin Bull. Soc. Philom. Paris 173. lB15,
et in Dict. Sci. Nat. 20 377' l82l; 48:44B. tB27;60:5B2l lB30; o. HofĪm.
in Engl. et Prantl, Pflanzenf am. 4 (5: 283. 1894. - Rohttaimed (Eesti
tingimustes), poolpõõsad või põõsad, harvemini puud (troopikas) vahelduvate, harva vastakute lehtedega. Korvõisikud enamasti heterogaamsed

į
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Koostanud S. Talts.

(äärel kee1õied, kettal putkõied), harvemini'homogaamsed

(keelõi'ed

puuduvad), enamasti homokroomsed (kõik õied kol1ased), harvemini
heterokroomsed. Korvõisiku põhi enamasti paljas, harva karvane. Toļmukotid alusel nooljad või kõrvakestega, vahel tömbid. Tsentraalsete mõle"
ma,sugulis'te puikõite emakakaela harud enam-vähem jämenenud' enamasti iipul tömbid, harvemini 'teritunud või tõlvjad, steriilse lisemega
või ilma, ülemises osas (ainuit tipul, steriiise liseme alusel või harunemise kohast alates) karvased või näsaļised.
Triibus (kolme või nelja alamtriibusega) hõlmab umbes 60 perekonda, mis on ļevinud peaaegu kogu maakeral (Euroopas, Aasias, AaĪrikas, Ameerikas, Ķanaari saartel jne.); Nõukogude Liidu flooras on esindatud l3 perekonda, neist Eestis 4 (TusstĮago, Petasį.tes, Senecio ja Li.guĮaria; peale selle on kultuuris perekondade Arnica, Doronįcurn ji. esindajaid ravim- või aia-ilutaimedena).
Kõik Eestis esindatud perekonnad kuuluvad alamtriibusesse Senecįonįnae.

l. aļamtriibus Senecįonįnae o. Hoffm. in Engl. et Pran'tl, Pflanzen_
fam.4 (5) :286. lB94. - Subtrib. Tussilagineae Benth. el Eusenecįoneae
Benįh. in Benth. et Hook. fil. Gen. P|. 2:207-208. |B73. Üldkatis

korvõisiku alusel enamasti üherealine; selle lehekesed enam-vähem ühepikkused, vabad või ainult alusel liitunud. Vahel esineb üldkatise alusel
veeļ rida lühikesi redutseerunud lehekesi, mis moodus,tavad näiliku väliskatte (inuolucrum caĮųcuĮatum). Pappus ļ<oosneb enamasti lihtsatest
harjasjatest karvadest.

PEREKONDADE MÄÄRAMIsE TABEL

taimed
Kultiveeritavadtaimed

l.

Kodumaised

2'

Korvõisikud ilmuvad kevadel varakult e,nne lehtede arenemist või
3
koos I'ehtedega
4
pärasi
arenemist
lehtede
ilmuvad
Korvõisikud
Korvõisikud enamasti 2-2,5 cm läbimõõdus, üksikult var,re iipus,
enne ja pärast,õi,tsemist longus. Kõik õied koļļased; äärisõied hästi
eristatava keeleosaga. Varrelehed ki1ejad, soomus'jad, kõrglehtede
taolised, juurmised lehed pikarootsulised, ilmuvad pärast õitsemist.
Ühekojalised taimed
TussiĮago L'
4|. perekond paiseleht

3.

2

. : : . .

5

-

Korvõisikud väiksemad, 0,7-| cm läbimõõdus, kännasjas või kobarjas-pöörisjas liitõisikus. Õied hel'ekollased kuni valkjad või punakad;
äärisõied putkjasniitjad, ebaselge keelja servisēga. Juurmised ļehed
väga suured, pikarootsu1ised, ilmuvad pär,ast õįtsemist. Ebaselgelt
kahekojalised tai,med (korvõisikud kahekojalised või polügaamsed)
Petasįtes Mill.
42' perekond katkujuur

-
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4'

Korvõisikud kobarjas liitõisikus. Emakakaela harud väljastpoolt kar_
vased. Juurmised įehed ümarneerjad, südajas_odaja alusega, sopilishambulised. Üldkatise lehekesed ühe või ebaselgelt kah'e reana, sise_
mised laiemad, laia ,kileja äärisega, välimised ,kiisamad, ääriseta või
kitsa kil.eja äärisega. Üļdkatise aļusel (l) 2 (3) kitsast kõrglehekest
46. perekond kobarpea
LiguĮarla Cass.

-

Korvõisikud &ännasjas, sarikjas või pöörisjas liitõisikus. Mõnikord
ümbritsevad üļdkatise alust tema lehekeste pikkused või neist ļühemad lehekesed; seile tõttu näib üldkatis kaherealine. Emakakaela
harude tipul karvaring (pärg). Lehed piklik- või munajassüstjad,
terved või sulglõhised, mitte kunagi neerjad ega südajad

45' perekond ristįrohi

-

Senecįo L.

5. Varrelehed vastakud, harva üļemised vildakult vastakud kuni

vahel-

duvad, rootsutud; juurmised l,ehed kodarikuna, piklik-äraspidimuna_
jad. Vars näärmekarvane. Ķorvõisikud kuni 7 cm läbimõõdus, üksi_
kul,t või mitmekaupa ülemiste ļehtede kaenlas. Õied oranžikaskollased. Kul'tiveeritakse ravimtaimena

43. perekond arnika _- Arnįca L'
Varrelehed vahelduvad, pool.enisti varreümbrised, nende aļusel kõrvakesed; juurmised lehed ümarsüdajad, täkilised, pikarootsu1ised.
Korvõisikud 4-5 cm läbimõõdus' ,enamasti üksikuļt, pikaraolised.
Õied kuldkollased. Aia-ilutaim

4Ą. perekond kitsekakar

4|.

perekond paiseleht
Sp. Pl. 865.

-

-

Doronįcurn L.

TussiĮagoļ L.

1753.

Mitmeaastased rohttaimed roomava risoomiga. Juurmised lehed
i1muvad pärast taime õitsemist. Korvõisikud heterogaams,ed, tipmised,
üĖ-sikult, l-2 (2,5) cm 1äbimõõdus. Üldkatis ruljas, tavaliselt kahe reana;
välimised üldkatise lehekes,ed sisemįstest. palju lühemad. Korvõisiku põhi
õõn,es, lame, paljas. Putkõied mõlemasugulised, viiehambaļised, kuid
emaka puuduliku arenemise tõttu enamasti viljatud; toļmukotid ilma
basaaļse lisemeta. Keelõied on kitsa keeleosaga, mitmerealiselt as,etsevad
viljuvad emasõied. Seemnised piklikud, ruljad, roidelised, paljad, valgetest lihtkarvadest pappusega.
Monotüüpne perekond, levinud peamiselt Euraasia parasvöö'tmes
(välja arvatud Hiįna RV ja Jaapan).
I TussĮĮago _ ļadinakeeļseįest sõnadest lassis _ köha, agere
ņjama. Taime ,lehti kasutati juba vanas,ti rahva,rneditsiinis köha raviks.
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ajama, ära

0

b

l20. joon. Paiselehį (TussiĮago farfara\: a
- õiįsev taim kevadel, &
lehed. Orig.

_

juurmised päris-

l. Paiseleht - TussiĮago farfara ļ L. Sp. Pl. s65' 1753 et ed.2. 1244.
1762; Led. Fl. Ross. 2 (Ą:a70. lB45; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 510. lB52; Hegi, Illusir. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2)
675. 1954; Pēt' in Latv. fl. 4:407. 1959; Ķuprij. in Fl' URSS 26:64|'
l96l; Soko1. in O.rr. JIeHuurp. o6n. 4:251,. 1965. Mall_lt_Ma.Įexa,
o6ltķH'oseHnafl' KaMĪļyxHafl TpaBa. (l20. joon.)
9ļ. Risoom valkjas, harunenud. Varakevadel ar,eneb üks või mitu.
vart, tipul üks rkorvõisik. Varr,ed püstised, (6) l0-20 cm kõrged (pike_
:

ļ

Ladinakeelsetest sõnadest far, farina
jahu, ferre
m'ine pind on valgeviltjas, otsekui jahuga -ülepuistatud'

_

kandma, kuna lehtede alu--

25Ü

nevad viljade valmimise ajaks 30-40 cm-ni), võrkvillased ja näärmekarvasād, soomusjate punakaspruunikate lehtedega. Need kõrglehtede
taolised lehed katavad vart õitsemise algui iihedalt, varre pikenedes aga
hõredalt. Juurmised pärislehed kodarikuna, pikaroo'tsulised, ümardunult
südajad, ebaühtlaseļt nurgelised ja kääruiishambulised (hammaste tipud
rrg"ii tumedad), tumerohelised, pealt enamasti paljad ja veidi nahkjad,
alivalgeviltjad, (5) B-20 (30) cm laiad; ieheļaba alusel 1ai avatud
sopp' Üldkatise lehekesed piklikud, tömbid, näärmekarvased, nende tipul
kimbuke valgeid karvu. Korvõisikud enne ja pärast õitsemist longus.
Kõik õied kuldkollased. Seemnised 2-4 mm pikad, pappusest 2-3 korda
lühemad; pappus ühepikkustest vaigetest siidjatest karvade'st'
Õitseb aprillist maini.
Kasvab Eestis teede ääres, kraavikallasteļ, raudteetammidel, karjää_
rides, jäätmaadel, põldudel ja aedades' mereranna1, jõgede ļ<allastel, ka
nõlvadel ja küngastel, enamasti avakooslustes. Eeļistab niisket savi_
kat või liivakat pinnast, eriti värskeid alluviaalseid setteid. Sage kogu
territooriumil.
Uldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas' Kaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Kaug-Idas, Ķesk-Aasias; mägedes e'sineb
keskmise kõrguseni. Peaaegu kogu Lääne-Euroopas. Põhja_AaĪrikas, Balkani poolsaarel, Väi,ke_Aasias, Iraanis, Himaalaja's, tu1nukana Põhja_
Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Tülikas põllu- ja aiaumbrohi. Paljuneb nii Seemneüega kui ka vegetatiivselt (risoomil įekkivate rohkearvuļiste lisapungadįa), seetõttu levib kiiresti. Lehed sisaldavad glükosiide tussilagiini,
süstosteriini, gallus-, õun-, askorbiin- ja viinhapet, parkaineid, süsivesikuid, eeterļikku õli, saponiine jt. Lehti, ha,rvemini õisikuid kasutatak'se
rahvameditsiinis röga lahtistava vahendina (teena), ka astma, kopsutuberkuloosi ja hingamisteede teiste häirete puhul; värskeid Lehti pan_
nakse kompressina paistetusele. Varakevadine meetaim. Soovitatakse
külvata erosiooniohtlikele aļadele. Kevadel söövad 1eh,ti meeļsas'ti kitsed,
lambad ja hobused.

Eesįis esineb T. farfara subsp. farfara (subsp. tgpica Fiori).
42. perekond katkujuut

-

Petasiles 1 Mill

Gard. Dict. ed. 4. 1754

Haruneva risoomiga mitmeaastased rohttaimed suurte piĮ<arootsu_
liste lehtedega. Õitsevad enne lehįede aĪengut. Liitõisikuid kandvad varred on kaetud soomusjate lehtedega (muundunud leherootsudega). Ķorv-

-

I

Petasįtes (kr. k.)

taime nimi Dioskoridesel, tuletatud sõnast petasos
Koostanud E. Pei'ke,l.

servaga vihmakĪbar (seda meenutavate lehtede tõt'iu).
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-

_

|aia

I

õisikud ruljad või kellukjad, kuni l cm läbimõõdus, koondunud peajaspöörisjaks või kännasjaks liitõisi,kuks. Üldkatise lehekesed ühe- või kahe_
realise1t, välimised SeeSmiStest palju ļühemad, üksikute soomusįena.
Korvõisikud kah,esugused: kahekojalised ja po1ügaamsed. Emas_korvõisil<ud koosnevad peamiselt viljuvatest emasõitest (neid on ligikaudu 50),
mįs asetsevad mitmerealiselt, on niitja krooniputkega ning keelega või
keeleta; ümbritsevad vähesearvulisi (l_3) mõlemasugulisi, kuid viljatuid viiehambalise krooniga putkõisi. Isas-korvõisikuis on äärises mõned
emasõied, valdavam osa õisi (ca 30) aga on viįehambalised mõlema_
sugulised, į<uid steriilse emakaga putkõied' Emakasuue kahehõlmaline.
Õisikupõhi paljas. Seemnis ruljas, roideline. Pappus ühe või kahe rea
lihtkarvadega, seemnisest 2-3 (3,5) korda pikem.
P,erekonna liigilist koosseisu pole küllaldaselt uuritud
- tuntakse
umbes 15 liiki (5-20). Eriti Kaukaasiast pärinev materjal vajab monograafi1isi ļäbitöötamist. Perekond on ļevinud Lääne-Euroopas, VäikeAasias, Kaukaasias, NSV Liidu Euroopa-osas' Kesk-Aasias, Lääne-Siberis. Ta esindajad rkasvavad niiskel pin'nasel mada1ikel ja mägistel aladel
kuni metsapiirini. NSV Liidus esįneb looduslikult 3 lii,ki. Eesti NSV-s on
neist looduslikult levinud l liik, vanadesse parkidesse on püsima jäänud
sajandeid tagasi introdu'tseerļIud 2 liiki. Nende levimist ümbruskonda ei
o]e įäheldatud.

LĮIKIDE MÄĀRAMIsE TABEL
südajas-kolmnurksed, nende alusel 2 või 3 hõlma,
varrelehed 3-l7 cm pikkused, lįneaalsüstjad, pikalt teritunud tipuga;
õied val,k1'ad või koļlakad
Petasįtes spurius (Retz.) Reichenb.
l. Villane 'katkujuur

1. Juurmised lehed

-

2.

Juurmised lehed ümarsüdajad, var,relehed munajad, 4-B cm pikku_
2
sed, õied määrdunud-purpurpunased või kollakasvalged
jämenenud;
õied
valkjaspunased
muguljalt
osas
ülemises
Risoom
rlõi määrdunud-purpurpunased vioļetse varjundiga
Petasites hgbridus (L.) Gaertn.
2. Harilik katkujuur

-

Risoom pikk, ei ol.e jämenenud, sõlmede kohal narmasjuurtega. oied
kol1akasva1ged, emakasuudme hõļmad lineaa1süstjad, teritunud
tipuga
Petasįtes albus (L') Gaertn.
3. Valge katkujuur

-

Petasįtes spurius 1 (Retz.) Reichenb. Fl.
Villane katkujuur
'Germ. exc. 279. 1831; Led. Fl. Ross. 2 (2) : a69. lB45; Wied' et Web.

l.

k.) _ väljaspool abielu, mitte abielus; ebatäieliļ< (vihje mõlema' '
emakatega isas_korvõisikutele).
steriilsete
sugu1istele, kuid

I spurius

(1ad.

17 Eesti NSV floora

VI
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121. joon.

Villane

katkujr.r,ur (Petasites spurius). Orig-

Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 494. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (2) : 69l . 1929; Pēt. in Latv. fļ. 4 : 40B. 1959; Kuprij. in Fl. URSS
P. tomentosus (Ehrh') DC. Prodr. 5:207. 1836.
26:643' 196Ī.
TttssiĮago spuria Retz. obs. | (2\:29. |779.
- T. tomentosa Eht'h. Beitr.
Ee;ioķonurHI,IK JIo)KHbttt. (12l. joon.)
3:65. 17BB.
- pikk, roomav, sõlmede kohaļ jämenenud ja narmasjuur9į. Risoom
tega. Juurmised pärislehed ilmuvad pärast õitsemist, on südajas_koļm_
nurksed nahkjad, kahe või kolme hõlmaga, mis sageli on üles käändu_
nud, nii et tuieb nähtavale lehe valgeviltjas aĮumine pind. Leht servast
madalalt kääruLine, peenehamba1ine, voldi1ine, südajaļ a1usel 1ai välja_
lõige; noored lehed tuututaolise1t kokku l<eerdunud, mõ1ema1t pinnalt
valgeviltjad. Leherootsud valgeviltjad või valgehatused, 7-30 (42) cm
258

pikad. Täiskasvanud lehed 5-24 cm laiused, heļerohelised, pealt paljad
või valgete helvestega, al't valgeviltjad. Liitõisi,kut kandev varS 2265 cm pikk (viljumisajal pikeneb). Varreļehed (muundunud leherootsud)
on varreümbrised, tava1iselt helerohe1ised, õhukesed' paljad; alumised
varrelehed laisüstjad, ülemised lineaalsüstjad, tavaliselt pikaks veninud
teravnenud iipuga, 3,5-17 'cm pikad ja 4-30 mm läbimõõdus. Mõlemasugulisiel (isas-) isenditel on korvõisikud munajas pöörises, emasisendeil kännasjas liitõisikus; esimestel on õiekroon helekolļane, ''įeistel valkjas. Liitõisik 3,5-l0 cm pikk, koosneb rohkearvulisįest B-15 mm pikkus_
test ja 10-l5 mm läbimõõduga korvõisikutest erineva pikkusega valge_
viltjatel raagudel. Ü1dkatise lehekesed üherealiselt, piklikud, kolme soo_
nega ja kiieja äärisega, alusel valgevil,tjad ja mõnikord üksikute Soomus_
tega. Mõlemasuguliste õite emakasuue munajas, õiekroon putkjas, viietipmeline. Emasõite putkeosa niitjas; Seemnis l,5-2 mm pikk' ruljas,
nõrga1t roideline. Pappus Įühiripsme1iste lendkarvadega, mitmerealine,
4-10 mm pikkune.
Õitseb aprilli:s, mais.
Kasvab liivasel mererannal, jõgede ja järvede kaļlastel 1iivasel pinnasel, kohati ka raudteedeļ. Eesti NSV-s on ļevinud Peipsi ran'nal
(Varnja, Pedaspää, Mehikoorma), Koiva uhtļammiļ, Pärnu lähedal mererannal (Doberan, Valgeranna) jm.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias.
Kesk-Euroopas, Põhja-Euroopas kuni Taanini. Kasvab märja põhjaga
luite- ja diluviaaļliivadel, üleujutatavail liivasteļ aladel jõgede ja järvede
ääres' Esineb ka stepi- ja metsastepialadel, ku5 moodustab mõni'kord
tįhedaid kogumikke.
Majanduslik tähtsus. Villase katkujuure võsundeid on rahvamedit_
siinis kohati kasutatud köha ravimisel.

2. Harilik katkujuur - Petasįtes hgbrīdus ' (L.) Gaertn., Mey. et
^
Scherb. Fl. Wett. 3: l84. lB0l; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :683.
1929; Pēt. in Latv. fl. 4 :410. 1959; Kuprij. in Fl' URSS 26 : 643' 196l'
P. offictnaĮis Moench, Meth. 568. 1794; Led. Fl. Ross. 2 (2):468.
-1845; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 493.
Marsch'_
TussiĮago ltgbrida L. Sp. Pļ. 866. 1753.
lB52.
- T. petasitesrz6puĀrrltft.
Eeloxonķtrgnķ
2
305.
1B0B.
:
Taur.-Cauc.
Bieb. Fl.
(122. joon.)

E.

Risoom pikk' jäme, võsunditega, ülemises oSaS sõlmede kohalt
rnuguljalt jämenenud, 3-6 cm ļäbimõõdus. Juurmised pärislehed suured,
pikarootsulised, 25-70 cm ja rohkem ļäbimõõdus, laisüdajad, ümar_kolmnurļ<sed või ümarneerjad, südajal alusel sügava väljalõikega, tumerohe_
lised, servast ebaühtlaselt peensaagjad, pealt peaaegu paĮjad; vanemad
lehed väikeste ogajate ļ<arr,akeste tõttu pealt karedad, alt hallikasvalļ<jacl, pehmeviltjad, hiijem paljad; i1muvad pärast õitsemist. Li,itõisikut
ļ. hgbridus (lad. k.)
ļ7*

_

hübriidne, basįard-, värd-.
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122. joon.

Harilik katkujuur (Petasites

a

.hgbridus):
mine pärisleht.

_

õitsev taiIrr kevadel, b

_

juur-

kandev vars

l5-55 cm pikk

(viljumisajal pikem), punaka varjundiga,

ha11ihatune; varreleh,ed (muundunud 1eherootsud) õhukesed, pruunikas-

punased, ripuvad sageli allapoole, teravneva tipuga, alumised varreümbrised, mõnel tipus väike ümarneerjas pehmeviltjas lehelaba; alumised
varrelehed laimunajad, 4-B cm pikad ja |,5-2,5 (3) cm läbimõõdus,
ülemised süstjad, pa1ju lühemad ja kitsamad. Liitõisik 5-l2,3 (i5) cm
pikk, koosneb paljudest korvõisikutest; viimasie pi'ki<us on l-l,5 cm ja
ļäbimõõt 5-l0 mm. Mõl,emasuguliste1 (isas-) isenditel on Į<orvõisįkud
tihedates kobarates, ü1emised peaaegu raotud, aļumised lühiraoĮised;
emasisenditeļ on liitõisiku kobarad pikemad, hõredamalt, raolised, kitsassüstjate kõrglehtede kaenļas. Üldkatise lehekesed 9 mm pikad, 4 mm läbimõõdus, pruunikaspunased, paljad või alusel pehmekarvased. oied valkjaspunased või määrdunud-purpurpunased violetse varjundiga, lõhnavad;
mõlemasuguliste õite emakasuudme hõlmad lühikesed ja tömbid. Seemnis 2-3 mm pikk, roideline; lihtkarvadest pappus seemnisest 2 korda
pikem.
Õitseb aprillis-mais enne lehįede ilmumist.
Eesti NSV-s looduslikult ei esine. Kasvab paiguti ilutaimena vanades
parkides muda,ste tiikide kaldaosas, kus ta suured vihmavarjutaolised
1ehed moodus,tavad kuni 1,50 m kõrgusi tihedaid puhmikuid. Eelistab
niisket savikat toitai,neterikast pinnast, kaldaäärseid alasid ja nõlvakuid.
Metsistub asula'te ümbruses, Ü'ks suurimate tervete lehtedega rohttaimi.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas Laadoga-Iļmeni va1dkonnas,
Volga ja Dnepri ülem- ja keskjooksu aladel, Moldaavias, Musta mere
ranni,ku1, Ķrimmis, Doni a1amjooksu ala1, Ees-Kaukaasias, Dagestanis,
Taga-Kaukaas,ias (Bakuu, Talõšš, Lenkoran). Kesk_ ja atlantilises Euroopas; Põhja-Ameerikas tulnukana.
Majanduslik tähtsus. Toodi Euroopasse 13. sajandil, arvatavasti
ravim- ja ilutaimena. Risoomi ja lehti kasutati vanasti katku, langetõve,
luuvalu ja paisete ravi,ks, seemnisi ja lehti diureetilise ja higiieajava
vahendina; nendega raviti ka ļ<oduloomade taude. Rahvameditsiinis on
lehti pandud haavadele ja köha puhul joodud lehtedest tehtud teed. Sisal_
dab eeter1ikke õ1isid, inu1iini. Arhiiviandmetel esineb hari1ik katkujuur
1677. a. Narva apteegiaia ravimtaimede nimestiku,s' Varaļ<evadel õitsemise tõttu peetakse heaks meetaimeks. Putuktolmleja.

A 3. Valge

katkujuur
Petasįtes aĮbus, (L.) Gaertn. Fruct. et
2:406.
1791;
Led.
Fl.
sem.
Ross. 2 (2) : a69. lB45; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ. 495. lB52; Hegi, Iliustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (2) :693. 1929; Kuprij. in Fl. URSS 26:644. 196l.
- TussiĮago
Ee"loxonbITHIįK 6elķtüt. (123. joon.)
aįba L. Sp. Pl. 866. 1753.
- kohal narmasjuuriega. Juurmised päris9Į. Risoom pikk, sõlmede
lehed ilmuvad pärast õitsemist, on 6-25 cm 1äbimõõdus, ümarsüdajad,

serval ebaühtļaselt sügavalt teravahambalised, peal,t tumerohelised, peaaegu paljad või roodude kohal valgete ebemetega, alt õhukeselt valge_

ļ

aĮbus (lad. k.)

_

valge.

261

I

ļ
I

lt

i

b

0

Į23. joon. Valge katkujuur (Petasites aĮbus): o

pärislehed.

_

õitsev taim kevadel,. b

_

juurmised

viltjad. Noored l,ehed pealt ha11ikad, hõredait võrkviltjad, alt 1a1gevilt_
jad. Leherootsud 4,5-35 cm pi,kad, valgeviltjad või hatused. Liįtõisikuid
kandvad varred l4-65 cm pikad, võrkvi1tjad, pi,kenevad viljumisaja1.

Varrelehed (muundunud leherootsud) varreümbrised, õ'hukesed, rohekad,
teravneva tipuga, servast ebemelis,ed, 3,3-6,8 cm pikad, 0,5-2,5 cm läbi_
mõõdus, nende tipus väike ümmargune pehmeviltjas l cm läbimõõduga,
iehelaba. Korvõisikud on lihtsatel või harunenud peenikesteļ valgevil'tja_
tel raagudel, moodustades isasisenditel (steriilse emakaga) kobarja pöörise, emasisenditeļ kännasja liitõisiku. Liitõisiku pikkus 5-l0 cm, korv_
õisikute kõrgus l,7 cm, läbimõõt l0 mm. Õied kollakasvalged, mõnikord
roheka varjundiga. Mõļemasuguliste õite emakasuudme hõlmad lineaalsüstjad, teritunud tipuga. Ū1dkatise lehekesed üherealiselt, 10 mm pikad
ja 2 mm laiad, 3 soonega, terava'tipulised, peaaegu paljad või pehmekar_
vased. Seemnis roideline, paljas, 2 mm pi,kk, üherealise lendkarvadest
pappus,ega, mis on seem,nisest 2 korda pikem.
Õitseb aprillis' mais.
Eesti NSV-s ļooduslikult ei esine. on teada üksainus, 1966. a. avastatud įeiukoht Keiļa-Joa pargis, kus kasvab Suurema kogumikuna niiskes nõos.. Arvatavasti on valge katkujuur siia toodud ilu'taimena. Wiede_
mann ja Weber (lB52) märgivad, et nad on näinud valget katkujuurt
herbaariumis Balti'kumist kogutud rnaterjali hulgas, kuid ilma leiukohaandmeteta.

Ūldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas Ba1tikumis ja Dnestri ülemjooksu alaļ; Ees- ja Taga-Kaukaasia lääne_ ja idaosas. Põhja-, Kesk_ ja
atlantilises Euroopas. Kasvab jõgede ja mägiojad,e kallastel.
Majanduslik tähtsus. Peetakse väga heaks kevadiseks meetaimeks.
Lehii on rahvameditsiinis ļ<asutatud jahutava vahendina haavadele ja
paistetusele panemiseks.

Võib anda hübriide hariliku katkujuurega.
43' perekond arnika
Sp. Pl. 884.

- Arnįcal

L.

1'153.

Mitmeaastased väheharunenud vafrega' enamasti vastakute 1ehtede
ja juurmise lehekodarikuga rohttaimed. Korvõisikud suured, pikaraolised,
ühe rea fertiiisete kollaste või oranžid'e e.mas-keelõitega äärel ja nrõlema.suguliste fertiilsete putkõitega rļ<ettaosas. Üldkatis ühe- või kaherealine,
peaaegu ühepikkustes't rohtjatesi teritunud tipuga lehekestest' Õisikupõhi lame või kumer, paljas või ripsmeline. Tolmukotid väi,keste lisemetega, emakasuudmed lamedad, tömbitipulised või teritunud. Seemnis,ed
ruljad, pisui kandi1ised või 5-l0 roidega.

Į Arnįca
_
- tähenduselt või'ks olla tuletatud kreekakeelsest sõnast aren' arnos
lammas, kuid tegelikult on nime päritolu teadmata; oletatakse nime Ptarmįca muunda_
mist.
Koostanud L. Laasimer.

-
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124. joon. Mägiarnika (Arnica montana\. orig.

Perekond hõlmab 33 liiki, mis on 1evinud põhjapoolkera parasvöötmest kuni arktilise vöötmeni, e'ri'ti Põhja_Ameerįka lää,neosas ja Euroopa
mäestikes. Nõukogude Liidus on B 1iiki; Eestis ļoodus1ikult ei esine;
aedades ikulįiveeritult l liik.
Perekonna tüüpiiik on Arnįca montana L.

A l. Mägiarnika - Arnica montana| L' Sp. Pļ. BB4. |753; Dc.
Prodr. 6:3l7. lB37; Hegi,
Ilļustr. Fl. Mitt.-ELrr. 6 (2) :70a. l929; Iljin
in Fl. URSS 26 : 663. 1961.
- A. alpina Willd. ex Steud. Nom. ed. I
70' 1821, non olin.
Doronįcum montanurrt Lam. Encycl. Mėth. 2:3|2.
- Tabl. bot. Mus. hist. nat. 10l. lB04. AprruNa
1786'
D. arnįca Desf.
ropHan. (124. joon.)
9Į. Kuni B0 cm kõrgune taim iühikese viltuse ri'soomiga. Varred
püstised, eriti ülaosas tihedalt kaetud liht- ja näärmekarvadega, vähe
harunenud. Var,rel t või 2, harva 3 lehepaari (ül,emine lehepaar võib
oļla varrel vahelduvalt) ; lehed piklik-ovaalsed kuni pikliksüstjad, rootsuta, tömbilt teritunud, terveservalised; juurmised lehed 1ai- või piklikovaa1sed, tömbitipulised,, peaaegu rootsuta, pealmiselt pinnalt hõredalt
karvased; alumiselt paljad või ainult roodudel hõredalt karvased. Korv_
õisikud üksikult varre või külgharude tipus, poolkerajad, 4-8 cm läbi_
mõõdus. Üldkatise lehekesed süstjad, teritunud, rohtiiad, sageli lillakad
või punakad, kahe l,ea,na, väljastpoolt kaetud lih,t- ja näärmekarvadega.
Aärisõied (arvult ll-l5) pika, tipul kolmehambalise oranžkollase keele_
osaga ja karvase putkeosaga, ainult emakaga, fertiilsed; kettaõied putk_
jad, lühi_viiehambaįise krooniga, mõlemasugulised, fertii1sed, kollased.
Õisikupõhjal karvad. Seemnis 5 mm pikk, tipul ja alusel ahenenud, lühi_
karvane. Pappus koosneb kuni B mm pikrkustest ļrollakatest lihtkarva_
:

dest.

Õiiseb juulist septembrini.
Kasvab niisketel või värsket,el huumusrikastel või turvastunud, kuid
hästidreenitud muldadeļ, eriti mägiaasadel, järskudeļ nõļvadel, aga ka
liivmuldad'el "valgusrikastes okasmetsades; peetakse üĮdiselt 1ubjapelgliku,ks. Eestis kasvatati varem aedades ravimtaimena, praegusel ajal aga
kasvatata,kse harva.'
Üldlevik. NSV Liidus Dnepr,i ja Dnestri piirkonnas' I(esk- ja atlan_
tilises Euroopas, Skandinaaviamaade lõunaosas, Põhja-Itaalias ja Bal_
kani mäestikes. Areaali põhjapiir u1atub Lõuna-Leedusse NSV Liidus.
Mäesti,kes esineb 500-600 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Mägiarnika risoom ja õied sisaldavad rohkes.ti
parkaineid, mõruainet arnitsiini, vaike, eeter1ikke õ1isid. Taim kuulub
NSVL farmakopöasse (õisikud - Fļores ArnĮcae, risoom
Radįx või
Foļįa Arnicae). Droogist -valmistatakse
Rhįzoma Arnicae, ka lehed
ekstrakti ja tinktuuri südametegevuse ergutamiseks. Praegusel ajal on
arnika tähtsus märgatava1t vähenenud. Homöopaatias kasutatakse

I

montana (lad. k.)

_

mägi-, mäe-, mäel kasvav
265

südamehaiguste raviĖs ja verejooksu sulgemiseks. Ra'hvameditsiinis tar_
vitati teda eriti 1aialt pa1aviku, kõhu1ahtisuse, halvatuse, langetõve jt.
haiguste puhul.

44. perekond kitsekakar
Sp. Pļ. 8B5.

-

Doronįcurrt Į

L

1753.

Mitmeaastased püstiiste väheharunevate vartega paljad või näärme.karvadega rohttaimed. Lehed juurmiselt ja varrel vahelduvalt, sageli
varreümbrisel,t. Korvõisikud poolkerajad või kellukjad, üksikrrļĮ või 26-kaupa (harva suuremal arvul) liitõisikuis. Üldkatis 2' või 3_realine,
koosnįb süstjatest rohtjatest lehekestest. oisikupõhi veidi kumer (poolkerajas), karvane või paljas. Korvõisikute serval ühe reana emas-keelõied, keskel mõįemasugulised putkõied; kõik õied kollased, viljuvad.
'Seenrnis piklik, tömp, l0 pikiroidega, paljas või karvane. Pappus koosneb
J<ahest reast liht-lendkarvadest; keelõite viljad mõnikord pappuseta.
Perekond hõlmab 35 liiki, millest enamik on levinud Aasia parasvööįme mäestikes; väiksem osa esineb Kesk-Euroopas, Vahemeremaades
ja l(aukaasias, üksikud liigid ka Põhja-Aafrikas. Mäestikes on nad levi_
nud kuni 3500 m kõrgusele. NSV Liidus esineb spontaanseļi 12 liiki, mille
hulgas't mõningaid kasvatatakse dekoratiivsete õisikute iõttu ka i1utaime,dena. Eestis on aia_ilutaimena hästi tuntud kaukaasia kitsekakar
{D. orientale Hoffm.). Selle per,ekonna esindajaid, nagu D. austrįacum
Jacq., D- grandiflorum Lam., D. Pardaļįanches L' D. plantagineum L. jt.
(kokku ll iiiki), on küll botaanika- ja kooliaedadesse introdu'ts,eeritud,
kuid nad ei ole senini populaarseks muutunud.

t. Kaukaasia kitsekakar Doronįcum orientaĮe2 Hoffm.,
^
Comment. Soc. Phys.-Med. Univ. Mosq. I : 8. lB0B; Hegi, Illustr. Fl. Mit't'.Eur. 6 (2):7It. 1928; Grossh. o,n. Ka'ņķ. 4:|45. 1934; Gorschk. in Fļ.
URSS 26 677' 196l. - D. caucasįcum Bieb. Fl. Taur.-Cauc'o2: 32l. lB0B;
Prodr. 6:320. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2) :625. lB45; Ūksip in Eesti

"DC.
ļKäts,Kā.3,ClI(I4ü. (|25' joon.)
,taim. määr. 654. l966.
- Āopo'ņg'nr'
Į. Sõl,milise risoomiga,
30-50 (60) cm kõrgune rohttaim. Vars
püstine, peaaegu paljas, korvõisįkute alusel tihedamaļt karvane. Juurmisi
lehti 3-8, õitsemisa1'al püsivad, ümarsüdajad või ümarmunajad, pika,
alusel tiivulise ,rootsuga. Alumised varreļehed munajad või südajasmuna-jad,,enamasti rootsulised, üļemised piklikud kuni munajad, rootsuta, kõiļ<
vart ümbritsevate kõrvakestega. Lehed paljad; leheserv ebaühtlaselt ļoogeline või täkilishambuline, enam või vähem iipsmeline. Korvõisikud
4-5 (6) cm läbimõõdus, l- (2-3_) kaupa varre tipus. Üļdkatis 2- või

t

Nime tähend,us ei ole selge. Vaillanti arvates tuleneb see araabiakeeļsest sõnast
_ mürgine taim, või kreekakeelsest sõnast doron _ kingitus. - Koostanud
E. Lellep ja E. Peikel.
2 orįentaĮe (lad. k.) _ ida-, idamaine.

,doronigī

966
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l25. joon. Kaukaasia kitsekakar (Doronicuttl orientaĮe). ori'g
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3-rea1ine' Ū1dkatise įehekesed süstjad ,kuni lineaalsüstjad, pika1t teritunud tipuga, peaa,egū paljad või hajusalt ļiht- ja näärmekarvased, ripsmelise servaga, l-1,5 mm ļaiused. Õisikupõhi karvadeta. Korvõisiku äärel
kuļdkol1ased emas-keelõied, keskel tumekollased mõiemasugu1is'ed putkõied. Seenrnis piklik, tömp, l0 pikiroidega, keeļõiįel paljas, putkõitel
karedakarvane. Pappus liht-lendkarvadest, seemnisest 2-3 karda pi,kem,
mitmerealine, esineb ainult putkõite seemnisteļ.
Oitseb mais, juunis.
Eestis külļaltki sageli aedades ja parkides kasva'tatav'
Üldlevik. Nõukogude Liidus ļaialdaselt levinud Kaukaasias. Esineb
ka Ungaris, idapoolsetes Vahemer,emaades ,kuni Väike-Aasiani ja Süürias.
' Majanduslik tähtsus. 'Vara ja rikkalikult õitsev vähenõudlik dekoratiivtaim. Aedades kasvatatakse mõnikord iiigi aianduslikku teisendit
var. magnificum hort., mis on įooduslikust põlriliigist suurem ja õitseb
l-2 nädalai hiljem.

45' perekond ristirohi
Sp. Pl. 866.

-

Senecįo L L

1753.

Ühe-, kahe- või mitmeaastased rohttaimed (troopikas ka põõsad ja
puud) enamasti vahelduvate lihisaįe sulglõhiste, harvemini tervete või
kahe1i_ kuni kolmelisu1gjate, tavaliselt hambuliste lehtedega. Ü1dkatis
korvõisiku alusel ruljas kuni keļiukjas; ü1dkatise 1ehekesed ühe, vahel
näilikult kahe reana (näilik väliskate). Korvõisikud (3) 5-20 (35) mm
läbimõõdus, üksikult, mitmekaupa või hulganisii, viimasel jr-rhul koondunud kännasjaks, sarikjaks või pöörisjaks liitõisikuks. Korvõisiku põhi
lame, paljas. Äärisõi,ed on viljuvad emas-keelõied, 'enamasti kollased või
oranžid, vahel punased või lillad, ühe ringina (mõnikord puuduvad);
nende emaka'kaela harude tipul püstine karvaring. (pärg). Tsentraalsed
puikõied on kollased, mõlemasugulised; tolmukate toļmukotid aļusel tömbid. Seemnised ruljad või pikĮikud, paljad või karvased, 5-l0 peene roidega, tömbitipulised; pappus mitmerealine, seemnisest pikemate karvadega, harva puudub.
Et perekond on väga ĮiigiriĮ<as ja veel mitte põhjaļikult 1äbi uuritud,
lähevad ka arvamused ļiikide arvu suhtes 1ahku; võib oļetada, et neid on
üĮe 2000; nad on ievinud peaaegu kogu maailmas, peamiseit aga Euraasia ja Ameerika parasvöötmes, Vahemeremaades ja Lõuna-Aafrikas. Huvitavad on puukujulised ja kõrged põõsasjad vormid, mis l<asvavad lda-

r Senecį'o (lad. k.)
senex _ vana, rauk; korvõisikute
- rauka meenutav, sõnasI
paljas põhi ja viljad varakuĮt areneva hal1ika pappusega meenutavad paljaspäist rauka;
ka on korvõisikud vahel kee1- (ääris-) õiteta ja näivad seetõttu paljastena. - Koostanud S. Talts.
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,Aafrika kõrgmägedes alpiinsel kõrgusas,tmel (kuni 4500 m) ja moodusįavad suuri kogumi,kke (näĪt. Senecio adnįaaĮis Stapf, S. Iohnstonlj oliv.,
S. henįodendronR. E. Fr. et Th. Fr. jun. jt.). Esineb ka sukulente (S. arįįcuįatus Haw.) ja ronitaimi (S. macroglossas DC.).
Nõukogude Liidu flooras esineb üle 100 liigi, neist Eesti fļooras
liiki;
mitu esindajat on tun,tud kultuuris ilutaimedena.
9
Perekonna tüüpliik on Senecįo uuĮgaris L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEI1.

Üldkatis korvõisiku alusel näiiikult kaherealine (esineb näilik väliska'te enamasti väiksematest iehekesiest)' Lehed terved või lõhestu-

nudļ.3

Üļdkatis korvõįsiku alusel üherealine (näilik vä1iskate puudub).

2.

Lehed enamasti terved, lõhestumata .
2
jäme,
(24)
keelõiega.
näärmekarumbes
20
Vars
õõnes,
Korvõisikud
vadest pihkane. Ainult juurmised lehed sopilishambuļised kuni ļõhestunud, õitsemisajaks kuiva,nud; varre1eh,ed terved, poolenisti Vafreümbrised. Seemnised paljad

6. Muda_ristirohi

-

Senecįo congestus (R. Br.) DC

Korvõisįkud keskmiselt 13 (l0-l5) keelõiega. Vars pole õõnes ega
näärmekarvadest pihkan,e. Juurmised lehed terved, kodarikuna, õitsemis.ajal ol'emas. S'eemnised karvased

7'

3.

Lood_ristirohi

-

Senecio integrĮfoĮius (L') Clairv.

Lehed mõlemal või ainult alumisel pinnal'tihedalt hallviLtjad, kahelisulglõhised, 5-l0 cm pikad, 2-5 cm laiad, üldkujuit munajad. Aiailutaim, tavaliselt vegeta'tiivse ääristaimena

2. Vilt-ristirohi

-

Senecio cįneraria DC'

Lehed hõredalt karvased kuni peaaegu paljad, näärmekarvased või
enam-vähem võrkvillased (eriti noor,ena), kuid mitte tihedalt ha1l-

viltjad
4.

5.

4

5
Lehed lõhestunud (sulghõlmised, -lõhised või -jagused)'.
,terved,
Lehed
lõhestumata, piklik- kuni munajassüstjad, hambulise

9
või saagja Servaga
Korvõisikud ļleelõiteta. Lehed sulglõhised' peaaegu paljad. Üldļ<atise
sisemised lehekesed paljad, enamasti mustatipulised, välimised roh-

kearvu1ised, lühemad

Korvõisikud

9. Harilik ristirohi -

keelõitega

6. Korvõisiku äärisõite

l<eeieosa

Senecįo uuĮgaris L.
6

lįihike, väljapoo1e rul1unud, heļekol-

lane. Üld,katis ruljas, seļle lehed lineaalsed

.
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Korvõisiku äärisõite keeleosa lame, laiuv, pole rullunud, kuldļ<ollaneÜļdkatis kel1ukjas, selle įehekesed äraspidimunajad või süstjad 8
7. Taim näärmekarvane, pihkane ja kleepuv. Üldkatise ļehekesi ļ<eskmi_
selt 2l; väiimised rohkearvulised, uļatuvad sisemiste poole pikkuseni

B. Pihkane ristirohi

-

Senecįo aįscosus L-

Taim näärmekarvadeta, pole kleepuv. Üld,katise lehekesi keskmiseit
l3, p'eaaegu paljad; väiimisi vähe, ļühikesed, ei ulatu sisemiste poole
pikkuseni

l0.

Mets-ristirohi

-

Senecio sųlua,tt,cus L.

B. Varrelehed enamasti sulglõhised, algui võrkvillased, hiljem peaaegu
paljad. Korvõisiku üldkatise sisemisi ļehekesi keskmiselt 2l, väļimīsi

6-t2,

viimased väga lühikesed. Ü,heaastan,e taim

ll.

Kevad-ristirohi

-

Senecįo aernalįs Waldst. et Kit-

Varrelehed tavaliselt sulgjagused, enamasti peaaegu paljad. Ķorv_
õisiku üldkatise sisemisi ļehekesi keskmišeļt l3, välimisi l-3. Mitme_
aastane taim

1. Voolme-ristirohi

-

Senecio lacobaea L-

9. Korvõisįkud onamasti l2-16 (lB) ääris-keelõiega, üldkatise välimisi
lehekesi B-10 (l2). Lehed enamasti pikliksüstjad, l-.2 cm laiad,
saagjashambu1ise Servaga, pea1mise1t pinna1t tumeroheļised, vahe1
läikivad, hõredalt karvased kuni peaaegu paĮjad, alumiselt pinnalt
vaikjalt võrkvillased (noorena sageli mõlemalt pinnali võrkvillased,
hiljem ka p,eaaegu paljad)

3.

Soo-ristirohi

-

Senecio paĮudosus L.

Korvõisikud enamasti (5) B-10 (l3) ääris-keelõiega. Üldkatise välimisi lehekesi 3-5. Lehed enamasti munajassüstjad kuni süstjad,

l0.

4-7

cm laiad, hõredalt lühikarvased kuni paljad .
l0
alumiselt pinnalt lühikarvased kuni peaaegu paljad, nende
serval sirged hambad; ülemised lehed rootsutud, keskmised lühikeste
laiade, aļumised pikemate tiivu1iste rootsudega Keelõied helekol1ased, ,neid on tavaliselt 5-B (l0) . Üldkatise sisemised lehekesed
pruunika iipuga.' Metsistuv aia_ilutaim või tulnr-rkas
4. Salu-ristirohi
Senecįo nemorelzsįs I-.

(|'5)

I-,ehed

-

Lehed enamasti peaaegu paljad, pisut nahkjad, aiusel talbjalt ahenenud, rootsutud, nende servaļ lehetipu poole suunatud hambad.
Keelõied kuldkollased, tavaliselt on neid 6-8. Üldkatise sisemiste
ļehekes.te tipul must täpp

5. Jõgi_ristirohi
27A

-

Senecio fĮuuiatills Waļlr.

l.

sektsioon Įacobaea DC. Prodr. 6:34B. lB37. - Kahe- või mitme_
aastased rohttaimed. Lehed sulgjagused või -ļõhised (harva'kaheli_sulg_
1õhised), sageli kanneljad, pa11ād või udemeļise1t või võrkja1t karvased.
Korvõisiku ääris_keelõied koļļased, enamasti on neid 10--20, harva vähem.
ĮJldkatis korvõisiku a1use1 kaherealine, vähese arvu välimis'te 1ehekestega.

1. Voolme-ristirohi - Senecįo lacobaea ' L. Sp. Pl. B70' 1753; Led.
Fl. Ross. 2 (2) :635. 1845; Ų/ied. et Web. Beschr. phan. .Gew. Esth-, Liv,tr. Curl. 507. 1852; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur' 6 (2) :773. 1929; Pēt. in
Latv. fl. 4:415. 1959; Schischk. in Fl. URSS 26:715. 1961; Sokoi. in o.n.
Jleuuurp. o6n.4:255. 1965. - Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 3, n" 136.
1938.
Kpecronnux flrona' (126. joon.)
9ļ,- o. Risoom lühike, jäme, harunenud. Taim peaaegū paljaS või
hõredalt võrkjaskarvane, (20) 30-60 (B0) cm kõrge. Vars püstine' vao_

line, vahel punakas, ülemises osas harunenud, püStiste okstega. Juurmi_
sed lehed kodarikuna, õi,tsemisajaks kuivanud. Alumised varreLehed üļd_
l<uju1t piklik-äraspidimunajad, kannelja1t sulgjagused, munaja tipmise
hõlmaga, kuni l0 cm pikad ja 2-,8 cm laiad,, rootsulised; keskmised
varreļ,ehed ebaühtlaseļt su1gjaguŠed, süstjate, tipuosas laienenud ja
iõhestunud hõlmadega, rootsutud, alusel kõrvakestega, 2-B cm pi'kad
ja l-3 cm laiad; ülemised lehed väiks,emad, Korvõisikud rohkearvulised,
l<ännasjas iii,tõisikus, 7,5-2 cm läbimõõdus. Ū1dkatis 2-reaļine; väļimisi
ļehekesi (l) 2-6, sisemised laisüstjad, välimistest 2 .3 korda pikemad.
Äärisõisi !2-15, kuļdkollased, lameda keeleosaga, laiuvad, üldkatise sisemiste lehekeste pi,kkused. Seemnised 2-3 mm pikad; äärisõite Seemnised
paljad, vähestest karvadest koosneva variseva pappusega, putkõite seem_
nised ļühikarvased, püsiva pappuse$a;
Õitseb juulist septembrini.
Eestis kuivadel aasadel ja niitudel, hõredates liivastes männimetsa<1es ja nende 1agendikel, loodudel, põõsastes, seljandikel ja nõlvadel, ka
teeservadel. Paiguti sage. Eelistab 1iivakat ja päikesepaistelist kasvukohta, esineb sageli hõredate kogumikena.
Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa põhja- (tulnukana), keskja lõunavaldkondades, Kaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Kesk-Aa'sias.
b"rr"g, kogu Euroopas; Põhja-Aa,frikas, Mdngoolia RV-s, tuļnukana
\

sisaldab alkaloide jakobiini, jakodiini ja
jakoniini, mida kasutatakse verejooksu sulgeva vahendina. Mürgine'

'un'ffiT;;1,'iü ,rn,.us. raim

Eestįs on levinud tüüpieisend S' Įucobaea vat. Įacobaea'
sektsioon Įncanį DC. Prodr. o:gģ5. lB37. - Mįtmeaastased roht_
taimed. Lehed karvased, alumiselt pinnalt sageli hallviltjad,mitmeli-sulg-

2.
ļ

Įacobaea (lad. k.)

-

püha Jakobi auks, sest õitseb jaagupipäeval (25. ļuulil)
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M

a

b

l26. joon. Voolme-ristirohi (Senecio lacobaea\: a
(orig.), c

_

putkõis.

ja b
-

taime üldkuju

lõhised, iömpide hõlmadega; ülemised lehed sageli varreümbrised või
nende alusel kõrvakesed. Üļdkatis korvõisiku aļusel 2_realirre; sellel väļi_
misi lehti vähe. Keeļõisi 5-l2, koļlased.

A 2. Vilt-ristirohi - Senecįo cį'nerarį,at DC. Prodr. 6:355. lB37;
H,egi, illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2):72B. lg2g, in textu; Schischk. in Fļ.
URSS 26:720. 196l;M' Kask et A. Ūksip in Eesti taim. määr. 657. t966.
S. bįcoįor subsp. cįnerarįa (DC.) Chat,er, Bot. Jour. Linn. Soc. 68 :273.
-1974.
Cįnerarįa marįtįrna L. Sp. Pļ. 925. 1753'
Kįecronnux ųl.IHep

o, į.

-

apuenntIä.

Eestis enamasti kaheaastane taim. Vars alusel pisut puituv,
tõusev või püsti,ne, tavaliselt ainul.t üļemises (liitõisiku-) osas harrrnenud,
20-40 cm kõrge. Lehed ļabast lühematel rootsudel, üldkujult munajad,
ltaheli_sulglõhised, piklike tömpide tipmetega, 5-t0 cm pikad, 2-5 cm
iaiad, alumiselt pinnaLt tihedalt hallviltjad, ülemiselt võrü<jalį udemeļised
kuni viltjaskarvased või tumerohelised, paljad ja 1äikivad; ülemised lehed
sulgjad, varre tipu Suunas väiksemaks müuiuvad. Korvõisikud rohkearvu_
lised, kännasjas liitõisikus, viltjaskarvas'tel raagudel. Ü1dkatise sisemisecl
lehekesed 5 mm pikad, ļineaalsüstjad, teritunud, karvased, väļimisi 5,
ļ<itsaslineaa1sed, sisemistest lühemad. I(eelõisi B, ko1lased, üļdkatisest
pikemad. Seemnis,ed paljad, umb,es 1,5 mm pikad, pruunika pappusega.
Õitseb juunis, juulis; Eestis esin,eb tavaliselt vegetatiivsena.
Aedades, parkides ja kalmistutel iļutaimena. Võrdlemisi sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas (metsisiunuli), Krimmi
poolsaar.e 1õunara,nnikul. Vahemeremaades (1ääneosast kuni Kreekani).
Laialdaselt kultuuris.
Majanduslik tähtsus. Aia-ilutaim, eriti sobiv ääristaimena peenardel.

3. sektsioon Crocįserįdes DC' Prodr. 6:357. t837.
- Mitmeaastased rohttaimed, ,enamasti terveie, harva lõhestunud lehtedega;
leheservad
hambulised, saagjad või terved. Alumisel lehed ahenenud võrdlemisi
pikaks roo'tsuks. Üldkatis korvõisiku alusel kahe reana, seIįel välimisi
ļehekesi sageli rohkearvuļiseļt.
3. Soo_ristirohi - Senecio paĮudosus2 L. Sp. Pl. B70. 1753, s. str.,
excl. var.; Wied. et Web. B,eschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 508.
lB52; Hegi, Illustr. Fl' Mitt._Eur. 6 (2):753' l929; Pēt. in Latv. fl. 4:
413. 1959; Schischk. in Fļ. URSS 26 735' 196l; Sokol. in Q"rr. JleHnnrp.
paĮudosus B'' gĮabriuscuĮa DC. Prodr. 6:353.
o6n.4:256. 1965.
- S.
p. uulgarįs Led. Fl. Ross. 2 (Ą:6a0. 1845.
1837.
S. paĮudosus
S. paĮudosus 'a. nudįusculus Led. Fl. Ross. 2 (2) :640. lB45. _ Kpecrol_
uuķ 6o.norgtlül. (|27. joon.)
ļ
tõttu).

cįneraria (lad. k.), sõnast cinls

2 peĮudosus (lad. k')

18 Eesti NSV floora VĪ

-

- tuhk

(lehtede tuhkhalli

kiltja alumise

pinna

Soo_' soos kasvav
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b

U

t27. joon. Soo-ristirohi (Senecio

paĮudbstLs)''

ülemine osa (orig.) , b

-

seemnis

a

taime

9ļ.

Risoom pikk, roomav. Varred üksikult, püstised, lihtsad, ainult
liitõisikuosas harunenud, paljad või hõredalt karvased, väolised, õõnsad.
50-100 (l50) cm kõrged. Lehed terved, piklik- kuni lineaalsüstjad,
saagja Servaga, 10-15 cm pikad, l-2 cm laiad, pealmiselt pinnalt hõre_
dalt karvased või paljad, tumerohelįsed, vahel ļäikivad, alumiselt pinnaLt
heledamad, võrkjalt ļühikarvased või võrl<villased, vahel peaaegu paljad,
tipul teritunud, alusel ahenenud, rootsutud; alumised lehed varakr-rlt kuivanud; ülemised on ļühemad ja kitsamad. Korvõisi'kud roh,kearvulised,
enamasti 2,5-3,5 cm läbimõõ.dus, tipmises kännasjas ļiitõisikus; korvõisi_
kute raod võrkkarvased. Üļdkatis kellukjas, umbes B mm pikk, l0 mm
lai; sel1e sisemised 1ehekesed süstjad, kiisa ki1eja Servaga, pa1jad või
hõredalt võrkjas-udemelised; vä1imisi lehekesi s-l0 (l2), lineaa1sed,
enamasti paijad või tipul karvased, a11apoo1e kaardunud, sisemistest
2 korda lühemad. Emas_keelõisi korvõisiku servaļ 12-16 (lB), helekol_
1ased, umbes l,5-2 korda ü1dkatisest pikemad, 2,5-3 mm laiuse keeleosaga; tsentraalsed mõlemasugulised putkõied kuni 7,5 mm pikkused.
Seemnised ruljad, pruunikad, enamasti paljad või udejate karvadega,
2,5-4 mm pikad; pappus ļ<oosneb valgetest siidjatest l<arvadest, mis viljumisajal on putkõiiest umbes 3 korda pikemad.
Oitseb (juunis) juulis, augustis (septembris).
Eestis järvede ja jõgede kaldavõsastikes mudasel soostunud pinna_
sel (sageli Phragmites communįs'e ja EĮeocharis paĮustrls'e kooslustes),
rohusoodes, 1odumetsa sihtide1, kraavides, kanaļite ka11astel. Ee1istab
soostunud ja vesist pinnast (helofüüt). Kasvab vähes,e arvu isendiįena
või moodustab väiksemaid, sageli tihedaid kogumikke. Paiguti Sage' pearniselt Eesti mandriosas; läänesaartel harva. (l28. joon.)
Ūldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa keskvaldkondades (peami_
selt ļoode- ja 1ääneosas). Skandinaavia lõu,naosaS, Kesk- ja atlantiiises
Euroopas, Balkani poolsaare põhjaosas.
Majanduslik tähtsus. Meetaim.
sektsioon Pseudo-oĮiganthį SoĪ' in Zsņecr. AH Asep6. CCP BB.
Mitmeaastased rohttaimed; lelred enamasti peaaegu või täiesti
paljad,- terved, hambulise rlõi saagja Sefvaga. Korvõisikud rohkeõielised,
kännasjas 1iitõisikus. Üldkatise sisemisi 1ehekesi 6-12. Keelõisi ena_
masti 5-8. Seemnised paljad.

4.

1957.

4. Salu-ristirohi - Senecįo nemorelzsisl L' Sp. Pļ. B70. 1753; LedFi. Ross. 2 (2):64l. 1B45; Ķlinge, Fļ. Est-, Liv-.u. Curl. 312. lBB2; Hegi,
Ilļustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2):760. lg29; Schischk. in Fl. URSS 26:742.
l96l.
- S. octogĮossus DC. Prodr. 6 : 354. ļB37. s. nemorensįs
octoglossus C. Koch Taschenb. 284. IB44; Led. Fl. Ross. 2 (2):461. 1845.

nemorensįs subsp. nemorensįs
Reichenb. in Rothm.
-Krit.S. Ergänzungsb'
329. 1963.
- I(pecrosnnx 4y6paluntii.

I
l8*

nemorensīs (lad. k.)

_

Exkursįonsfl.,

mets_, metsa_, metsas kasvav
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.)
I

joon. Soo-ristirohu (Senecio paĮudosus) leįuļ<ohad Eestis.

Į. Risoom lühike, Ioomav. Vars püstine, 50-100 (l50) cm kõrge,
ülemises (liitõisiku_) osas harunenud, peaaegu paljaS või üsna hõredalt
'karvane, tihedalt kuni hõredamalt lehistunud. Lehed munajassüstjad või
munajad, kuni 20 (22) cm pikad ja kuni 5 (7) cm laiad, teritunud tipuga,
alumiselt pi.nnalt enam-vähem lühikarvased kuni peaaegu paljad, serval
sirgete hammastega ja ripsmelised; alumised lehed tiivulistel rootsudei,
kes,kmised lühirootsulised kuni pisut varreiimbrised, ülemised väiksemad,
,süstjad, rootsutud. Korvõisikud kuni 2,5-3,0 cm läbinrõõdus, kännasjas
liitõisikus. Ü1dkatis ke1lukjas, peaaegu 2-rea1ine; sisemisi lehekesi (8)
l0-l2, süstjad, 5-6 (l0) mm pikad, paljad või hõredalt karvased, tipul
sageli pruunikad ja ripsmelised; välimisi (3) 4 võļ 5, iineaalsed, sisemistega ühepiļ<kused või neist ļühemad. Korvõisikus servmisi keelõisi ena_
masti 5-B (10), helekollased; harva puuduvad; putkõisi 9 või l0, kollased, 7-B mm pikad, tipul kellukjalt laienenud. Seemnised 4-4,5 mm
pikad, paljad; pappuS va1getest ļ<arvadest, mis rliljumisajal on seemni_
'sest 2-3 korda pikemad.
Oitseb juulis, augustis (septembris).
Kirjanduse a,ndm,etel ja herbaarmaterjali põhja1 1eitud möödunud
,sajandi teisel poolel harva Taļlinna Kadrioru pargi ümbrusest ja muja1t,
nähtavasti tulnukana. Käesoleval ajal kasvatatakse vähenõudliku iļutaimena ka aedades, kust kergesti metsistub. Leitud aedadest, aedade äärest
ja elamute ümbruses't. Esineb harva.
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Üldlevik. Nõul<ogude Liidus Euroopa_osa arktilises va1dl<onnas,
põhja- ja kes,kva1dkondades, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas, Kesk.Aasias. Skandinaaviamaades ja Kesk-Euroopas, Mongoolia RV-s, Hiina
RV ļ<irdeosas. Nõuļ<ogude Liidus esineb mägedes peaaegu metsavöörrdi
üIemise piirini.
tŲtajancluslik tähtsus. Kasutatakse homöopaatias ja rahvameditsiinis mädanevate haavade ja põletike raviks.

5. Jõgi-ristirohi - Senecįo fluaiatiĮis 1 Wal1r. in Linnaea l4:646.
1841; Llegi, Illustr. Fl. Mįtt._Eur. 6 (2) :757. t929; Pēt. in Latv. fl. 4:4|3.
S. sarracenįcus L. Sp. Pl.
1959; Schischk. in Fl. URSS 26:745' 196l.
'871. 1753, p. p.; Led. Fl. Ross. 2 (2):640. 1845; Wied. et Web. Beschr.

peuuoft, K. I]p}r_
phan. Gew. Esth-, Liv- u' Crrrļ' 50B. 1B52.
- KpecronHux
peuultü. (129. joon.)
9ļ' Risoom võrdlemisi pikk, enamasti roomav. Vars püstine, vao.Įine, 60-100 (l50) cm kõrge, rikl<aĮikult ļehistunud, lihtne,'paljas, ülemi_
,ses (liitõisiku-) osas harunenud ja hõreda1t karvane. Lehed terved, elliptilissüstjad või peaaegu süstjad, (9) l2-l5 (20) cm pi'kad ja 2,5-4 cm
laiad, mõlemalt pinnalt peaaegu või täiesti paljad, rootsutud, lühiripsme,lised, hambulise servaga (hambad lehetipu poole suunatud), terava
tipuga; lreskmised ja alumised 1ehed aluseļ kiiijalt a'henenud. Korvõisikud ļ<uni 3 cm läbimõõdus, rohkearvulised, kännasjas liitõisikus. Ü1d,katis ruljas, kahe ringina; sisemisi leh,ekesi 10 (l2), süstjad, lühikarvased,6 mm pikad ja umbes 3,5 mm laiad, musta tipuga; välimisi 3 (5)'
lineaa1sed, peaaegu sisemiste pikkused või neist lühemad. Korvõisikus
_kollaseid
äärisõisi (6) 7 või B, nende ļ<eeleosa on |-|,2 cnr pil<k ja 1,5:2 mm 1ai. Seemnised enamasti paljad, 4 mm pikad, pappus viljumisajal
seemnisest kuni 3 korda pikem.
Õitseb juulis, augustis.
Eestis pajuvõsastikes, veekogude kaļlastel, soode ääres, metsaservarļel, 1<a teede ja aedade ääres, enanrasti niiskel 1iiv-, savi- või muda'pinnasel. Seni leitud ainult mandrilt. Võrdlemisi haruldane. (l30. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osas, peamiselt kesk_ ja 1õunavaldkondades, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias (harva).
Kesk_ ja at1anti1ises Euroopas, Ba1l<ani poolsaare põhjaosas.
Majanduslik tähtsus. oites, lehtedes ja varies leidub alkaloide (kuni
o,1%). Rahvameditsiinis on ļ<asu'tatud verejook,su peatava vahendina.

Cįnerarla sect.
Fl. Be1g. 65. 1827.
Senecįo
secl. HeĮoserįdes
HeĮoserįs Reichenb. Fl. Germ. exc. 34l. 1832.
DC. Prodr. 6:362. 1B37. - Ūhe_ või ka,heaastased õõnsa varrega rohttaimed. Ü1dkatis ühe ringina; selle sisemised ļehekesed rohl<earvuļised, rläli_
mised puuduvad. I(orllõisi,kr-rs keelõisi 20-25, ko11ased. Seen-rnised pa1jad; pappus pikeneb vilja valmimise aja1.
5. sektsioon Eriopappus Dumort.

l

fĮuaĮatiĮīs (ļad. k.)

-

jõgį-, jõe-, jões või jõe kaldaļ kasr'av
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l29. joon. Jõgi-ristirohi (Senecio fĮuaiatiĮis\: a
alumised lehed. Orig.

b

taime ülemine osa,
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130. joon. Jõgi-ristirohu (Senecio fĮuoiatiĮis) leiukohad Eestis'

Senecįo
lB3B; Chater et Walters in Fl.

6. Muda-ristirohi (raba-ristirohi)

DC. Prodr. 6:363.

l

(R. Br')
congestus
Eur. 4 :201' 1976' --

.S. congestus vaĪ. paĮustris (L.) Hyl. in Upps. Univ. Ärsskr.7:319. 1945.
-- S. palustris (L) Hook. Fl. Bor.-amer. 1 : 334. 1833, non Velloso 1827;
Led. Fl. Ross. 2 (2) : 6aB. lB45; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
l-iv- u. Curl. 609. 1852: Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2):732' 1929
(paĮuster) ; Pēt. in Latv. f 1. 4 : 4|2. |959 (paĮuster) ' _ S' arcticus auct',
;non Rupr.; Schischk. in Fl. URSS 26:752. 196l, p. p. - S. tubįcauįįs
ĮĄansf. in Fedde, Repert.40 (8) :264. |940. - othonna palttstris L. Sp.
Pl. 924' |753. - Cįneraria paĮustris L. Sp. Pl. ed. 2. 1243. 1769' _
Kpecronunr rpy6xocre6ellnĪ,tü, ķ. 6onoruķtüļ. (13l. joon.)
o, o. Juur võrdlemisi peenike, narmastunud. Kogu taiņ pihkane
:näärm,ekarvadest ja udemeline-viltjas, eriti liitõisikuosas, harvemini vars
.alumises oSaS peaaegu paljas. Vars püstine, 20-60 cm kõrge, õõnes,
lihtne või ülemises osas 'harunenud, rikkalikult lehistunud. Lehed pikli_
kud, tömbi tipuga, võrdlemisi paksud,' udemeliselt pehmekarvased kuni
peaaegu paljād; juurmised ļehed kodarįkuna, pikliksüs'tjad, lühirootsulised, 5-15 cm pikad, sügavalt sopilishambulised ku'ni terveservalised,
vahel peaaegu sulghõlmised ja pisut lainjad, õitsemisajaks enamasti kui'

I

congestus (lad.

'riuse tõttu

'k.)

-

,kokkukandmine, kuhjumine; arvatavasti liitõisikutę tihe-

279

b

a

131. joon.

Muda-ristirohi (Senecio congestus): a

įaime üļcmine osa

(orig.)

,b-

putkõis.

-

vanud; alumised varreiehed juurmiste lehtede sarnased, 2-12 cm pikad;
ļ<eskmised lehed rootsutud, süstjad, pika1t ieritunud, pool'enis'ti Varre,ümbrised, enamasti kaarhamhu1ised; üļemised 1ehed väikesed, sage1i
ļpeaaegu terveservalised. Korvõisikud 2-3 (4) cm ļäbimõõdus, ļtõredarna
või tihedama kännasja ļiitõisikuna; lrorvõisikute raod pikkade -viltjate
karvadega. Üldkatise ļehekesi umbes 20, ühe reana, iįneaal'sed, B-10 mm
pikad, 'terava tipuga, roheļised, hõreda1t lühil<arvased, a1usel tihedama1t
karvased, tipuosas vahel pa1jad. I(eelõisi 20 või 2l, heieko11ased, umbes
l0 mm pikad ja 3-4 mm laiad, keele tipp hammasteta, vahel 2 või
3 hambaga. Seemnised paljad, selgete roietega, 1,5-2 mm pikad; pappus viljumisajal seemnisest 2-3 korda pi,kem.
Õitseb juulis, augustis (septembris).
Eestis soiste1 ja mudastel järveka1las'tel, värsketes turbaaukudes,
iodumetsa raiesmikel, vahel madalsoodes. Eelistab soostunud või turvastunud pinnast. Esineb paiguti, peamiselt mandril, eriti territooriumi kagu.osa's, mujal võrdlemisi haruldane. (l32. joon.) Kaaslasliikidena esinevad
:sageli Equtsetunt ĮĮ'mosum, SchoenopĮectus Įacustris, s. Tabernaemon.tanii, Acorus caįamus, Ęorippa isĮandica, Cįcuta uirosa, Carex pseudocųperįļS' oenanthe aquatica j't.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa arktiļi'ses valdkonnas, põhja-, kesk- ning harva lõunavaldkondades, arktilises ning Lääne- ja IdaSiberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Skandinaavias (1õunaosas) , Kesk- ja
atlantilises Euroopas.
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132. joon. Muda-ristirohu (Senecio congestus) leiukohad Eestis.

28l

Majanduslik tähtsus. Muda_ristirohi on söödaks põhjapõtradeleSisaldab roh,kesti proteiini (23-24010) ja suhteliselt vähe iselluloosi (l3-.17 olo)

.

Ebasoodsatel kasvukohtadel on taim madalam, ühe või kahe' korv'
õisil<uga.

6. sektsioon Tephroserīdes (Reichenb.) DC. Prodr. 6:359. |B37' Cįnerarįa secl' Tephroserįs Reichenb. Fl. Germ. exc.24l. l83l. - Enamasti mitmeaastased rohttaimed 1õhestumata terveservaliste või ham_
bu1iste Įeh'tedega. Korvõisikud kännasjas või sarikjas ļiitõisikus, harva

üksikrrlt. Üldkatis korvõisikute alusel üherealine, kellukjas, seļle ļehekesed teritunud, paljad kuni tihedaļt karvased, viljumisajaļ enamasti väljapoole pöördunud. Korvõisiku keskel mõlemasugulised putkõied, SerVaS
emas-keelõied, mille keele tipp on kolme hambaga.

7. Lood-ristirohi - Senecio tntegrifoliust (L.) Clairv. Man. Herb241. lBll; Lindm, svensk Fanerogarnfl. S44. 1926; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur' 6 (Ą:7a2. 1929. - S. campestrls (Retz.) DC. Prodr. 6:36l. lB37'
p. p.; Led. Fl. Ross. 2 (2):646, 1845, P.P.; Wied. et W'eb. Beschr. phan'

Fl' URSS 26 :753. 196lothonna integrifoįįa L' Sp. Pl. 925' |753. ] Cįnerarįa carnpestris
Retz. Prodr' Fl. Scand. l59. 1779. - KpecroBHĪzK pa,BHĪ4rrlgltfi. (l33. joon.)
Į. Risoom lühike, viltuselt tõusev, peenikeste lisajuurtega. Vars
püstine, 15-50 (60) cm kõrge, lihtne, enam-vähem võrkvillane, üļemises
osas ka viltjasvillane, hiljem vahel peaaegu paljas. Lehed võrkvilļased,
eriti alumiselt pinnalt; juurmised lehed kodarikuna, (2) 3-6 (ļ0) cm
pikad, l-2 cm laiad, enamasti laimunajad, ahe'nenud tiivuliseks rootsuks
(rootsud Ļabaga ühepikkused, selles't lühemad või pisut pikemad), tömbi
tipuga, terve, 1ühihambalise või ebakorrapäraselt hambulise Servaga,
õitsemisajal enamasti oļemas; alumised varrelehed piklikud või süstjad,
ahenenud tiivuliseks rootsuks või rootsutud, peaaegu terveservalised, 2B cm pikad ja kuni l,5 cm laiad; keskmised ja ülemised lehed süstjaslineaalsed kuni ļineaa1sed, enamasti poolenisti varreümbrised, alumistest
palju väiksemad. Korvõisikud tipmised, 2-3 cm läbimõõdus, erineva
pikkusega raagudel, mille alusēl on lineaalsed karvased kandeļehed, enamasti (5-) 7-L1-kaupa tihedas sarikjas liitõisikus. Ü1dkatis keliukjas,
üherealįne, lehekesi umbes . 20, 6-7 mm pikad, lineaalsed, rohelised,
heleda Servaga, p,eaaegu paljad või eriti aluselkarvased. Korvõisikus keelõisi l0-l2 (l5). Seemnised karvased, ebaselgete roietega,2-4 (5) mm
pikad, valge pappusega.
Õitseb juunis, juulis.
Eestis ļoodudeļ, aruniitudeļ, sageli paekalda serval, kinl<udel ja nõl'
vadel, varemetel, rühal, peamiselt mandri põhjarannikul, kus on kohati
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 508. lB52; Schischk. in

_

I
282

integrifoĮius (lad. k.)

_

tervelehi.ne.

'sage, harvemini ļäänerannikul, muja1 puudub. (134. joon.) Eelistab lubjarikast pinnast, on valgus- ja kuivalembene. Kaaslasļiikidena esinevad sageli TrifoĮium monta'num, Lįbanotįs intermedį,a, Echįum aulgare,
Botrgchium Įunaria jt.
Üldlevįk. Nõukogude Lįidu arktilises
'valdkonnas (polaarses Uraalis ja Jamali pool:Saāfel Siberis), Euroopa_osa põhja- (Karja1as, Lapimaa1, Dvina-Petšora piirkonnas)
ja l<esk-valdkondades (läänes), Lääne_ ja
Ida-Siberis. Skandinaavias (Soomes puudub)
ja Kesk-Euroopas.
Taim varieerub peamis'elt karvastuse ja
ļ<orvõisikute arvu poolest. Eestis esineb tüüpalamliigina
subsp. integrifolius.

ļ)

Šlh

W,

-

7. sektsioon Senecįo. - obeįacae DC.
Enamasti ühe-, harProdr. 6:34l. lB37.
'vemini kaheaastased -rohttaimed. Varrelehed
lõhestunud, alusel sageli kõrvakestega, vahel
aga varreümbrised. Kõik õied kollased. Keelõied sageli puuduvad või on putkõitest kas
veidi või märgataval't pikemad. Üldkatise vä1imisi lehekesi vähesearvuliselt. Seemnised
.enamasti karvased, harvemini paljad.

a

8. Pihkane ristirohi
- Senecįo aįscosus1
868. 1753; Led. Fl. Ross. 2 (2\
'629. 1845; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esih-, Liv- u. Curļ. 505. l852; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 790. |929; Pēt. in
Latv. fl. 4:416. 1959; Schischk. in Fl. URSS
26:779. l96l; Sokol. in (Dr. JleuraHrp. o6.n.
4:257. 1965.
Kpecronunx nvnķvlk. (l35.

L. Sp. Pl.

joon.)

:

-

o, o. Juur peenike. Kogu taim näärmekarvadest pihkane, kleepuv, ebameeldiva lõh(Senecio
naga. Vars püstine, l0-40 (50) cm kõrge, ļ'l j::i:Lood-ristirohi
_'.^'^?'*
enamasti harunenud, harva lihtne. I-"f.j ',:ļ:.!''j:ļ'::'')
',o
:'o_
ķuJu (orļg')'
sügavalt sopilis-sulglõhįsed (vahe1 peaaegU
,lr'ā..'"''o''' '
kahelisu1gj ad) , süstjate hõ1madega, ebakorrapäraselt hambulised, juurmised lehed, mis varakult kuivavad, on rootsulised (nagu ka alumised varrelehed), üldkujult piklikud või murrajad,
(l) 3-B (l0) cm pikad ja 0,3-3 cm laiad; ülemised lehed väiksemad,
I

uįscosus (lad. k.)

-

pihkane' kleepuv
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134. joon. Lood-ristirohu (Senecio integrifoĮī'us) 1eiukohad Eestis.

üldkujult süstjaģ, alusel poolenisti varreümbrised või kõrvakestĮgaKorvõisikud tipmised, hõredas kännasjas liitõisikus, harva üksikuļt.
Ūldkatis alusel kellukjas; sisemisi lehekesi keskmiselt 2l, 6-8 (10) mm:
pikad,' välimisi 'enamasti 6-8 (l-l0), lineaalsed, 3-4 mm pikact
(umbes 1/z sisemiste pikkusest), vahel tipul mustatäpi1ised' Korvõisikus
keelõisi l0-l5, üldkatise pikkused või pisut pikemad, väljapoole rullunud, vahel (päikesepaistel) laiuvad. Seemnised ruljad' paljad või hõredalt karvased, 3-4 mm pikad; pappus viljumisajal putkõite seemnistestumbes 3 korda pikem.

Õitseb juulist septembrini.
Eestis raudteetammidel ja teede ääres, elamute ümbruses, raiesmikel, laoplatsidel, vahel müüridel ja vanadel katustel, ka liivasel mererannal. Esineb sageli massiļiselt. Eelistab lubjavaest pinnast, kuid leidub
mõnikord ka lubjarikastel kasvukohtadel. Paiguti sage.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas peamiseįt kesk_ ja lõuna_
valdkondades, ka Kaukaasias. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Põhja-Ameerikasse sisse viidud. Euroopa mägedes esineb kuni 2000 m:
kõrgusel ja isegi kõrgemal.

9. Harilik ristirohi - Senecįo uuĮgaris'L.Sp.Pl. 867. 1753; LedWied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esih-, LivFl. Ross. 2 (2):628. lB45;
u. Curl. 505. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur' 6 (2):787' 1929; Pēt' in
I
284

uulgaris (lad. k.)

_

tavalin,e, hariļik.

a

135.

joon. Pihkane ristirohi (Senecio aiscosus): o
kuju (orig.), b _ korvõisik.

_

taime üld'

Latv. fl. 4:4|5' l959; Schischk' in Fļ. URSS 26:7B0. 1961; Sokoļ' in

o.rr. IleuzHlp. o6n.
(

4

136. joon.)

:

257. l965.

Kpecro,lul.tt< o6HKuoseHultä.

o, O. Peenikese juurega, peaaegu paljas või pisut võrkkarvane
taim. Vars püs'tine, lihtne või veidi harunenud, 15-30 (40) cm kõrge.
Lehed sügavalt sopilis-sulglõhised, munajate või ümardunud hõlmadega,
ebakorrapäraselt hambulised; juurmised lehed ja alumised varre1ehed
üldkujult pikliktalbjad, kuivavad varakuļt, (2) 3-l0 cm pikad ja 0,52,5 cm laiad, ahenenud ļühikeseks rootsuks; rkeskmised varreļehed üld'süstjad,
rootsutud; ülemised lehed varreümbrised.
.liujult piklikud või
mm
5-6
Įäbimõõdtrs, tipmises, enam-vähem tiheväikesed,
Korvõisikud
das kännasjas liitõisikus. Ü1dkatis ļ<orvõisiku alusel ruljas; selle sisemisi
l'ehekesi keskmiseļt 2|, 5-6 (B) mm pikad, ļäikivad, tipul enamasti mustatäpilised; välimisi enamasti (2) B-l0' 1-2 mm pikad ('/ņ sisemiste
iehekeste kõrgusest)' peaaegu pooleni mustad. Tavalisel'į kõik õied putkjad, kol1ased, kee1õied enamasti puuduvad. Seemnised piklikud, tumepruunid, umbes 2,5 mm pikad, pehmekarvased, peente roietega; pappus
viljumisajal seemnisest umbes 3 korda pi,kem.
Õitseb juunist oktoobrini.
Eestis umbrohu,na eļamute ümbruses, prahipaikade1, laop1atsidel,
raudteedel, teeservadel, aedades, harvemini põ1dudel. Moodustab tihti
kogumikke. Saģe kogu territooriumiļ.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk_ ning osalt
lõunavaldkondades, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas. Skan_
dinaavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaades, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias, Iraanis, Himaalajas, Hiina RV kirdąosas, Jaapanis,
Korea poolsaarel; Põhja-Ameerikasse sisse viidud. Euroopa mägedes esineb kuni subaĮpiinsel kõrgusastmel.
Majanduslik tähtsus. Sage umbrohi' Alkaļoidide senetsioniini ja
senetsiini sisalduse tõttu ravimtaim, milįest saadakse verejooksu sulge_
vat vahendii. Õitsemisajal leidub taimes umbes 25 mg0lg C-viiamiini.
Kariloomad harilikku ristirohtu ei söö, seemnised aga on meelepäraseks
toiduks kanaari lindudele.
1

Peale tüüpteisendi (var. auĮgarls) eristatakse
var. radįatlzs C. Koch
- korvõisiku äärel ļühikesed väljapoole rul_
ļumata keelõied; Eestis võrdlemisi haruldane.
Senecio sgĮuaticusI L' Sp. Pl. 868' l753; Led.
Mets_ristirohi
Fl. Ross. 2 {2) :629. lB45; Wied. et Web. Beschr. phan. Ge"v. Esth-, Livu. Curl. 506. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 792. 1929; Pēt. in
Latv. fl. 4:417. 1959; Schischk. in Fl. URSS 26:782. 196l; Sokol. in
Q,r. .IIeuI.tHrp. o6.rr. 4:25B. l965.
Kpecro.lHl.Il< necgoü. (l37. joon.)
o. Taim hõredalt võrkjas,karvane, vahel ka hõredalt näärmekarvane,
hiljem enamasti paljas, mįtte kunagi pihkane. Vars püstine, enamasti

l0.

ī
286

sgĮuaticus (lad. k.)

_

mets-, ntetsa-, metsas kasįal,
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136. joon. Harilik ristirohi (Se- l37. joon. Mets-ristir'ohi (Senecio sgĮuaticus). orig
taime üld_
necio aulgaris) : a

kuju (orig.)' b

-

putkõis.
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l38. joon. Mets-ristirohu (Senecio Su[Oatįcus) leiukohad Eestis.

har,unenud, vahel lihtne, Vaoline, 15-60 cm ļ(õfge. Lehed ļ<atkestunult
sulglõhised, lineaalsete hõlmadega, üldkujult munajad või piklikud, 4B cm pikad ja (l) 2-4 cm ļaiąd, ebakorlapäraselt hambulised; juurmi_
sed lehed varakult kuivanud; alumised Varrelehed lühirootsulise.d, keskmised ja ülemised rootsutud või pisut varreümbrised, nende alusel kõr_
vake'sed. Korvõisilkud väikesed, 3-4 mm laiad, rohkearvulised, hõredas
kännasjas liįtõisikus. Üldkatise sisemisi lehekesi keskmiselt l3, enamasti
li'neaalsed, paljad, rohelised, 6-7 mm pikad, ki1eja Servaga; väļimisi 35, roheļįsed, 'tipul sageli mustatäpilised, samuti nagu sisemised, l-2 mm
pikad (r/6 sisemiste pikkusest). I(orvõisikus keelõisi B-l4, helekolļased,
lühikesed, väljapoole rullunud keelega, üļdkatise pikkused või pisut pikemad. Seemnised ruiįad, pruunikad, roidelised' lühikarvased, 2-3 mm
pikad, valge pappusega.
Õitse.b juulis, augustis (septembris).
Eestis hõredates liivastes männikutes, nende raiesmikel, sihtidel ja
teedel, metsapõlendikel ja -servadel, peamiselt terrįtooriumi lõuna-, edelaja loodeosas ning saartel (l38. joon.), kus on paiguti sage. Eelistab ļii_
vast pinnast, kuid esineb vahel ļ<a ekspluateeritavatel turbarabadel' Moo_
dustab sageli kogumikke.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (loodes) ja keskvaldkondades, Kaukaasias (arvatavasti tulnukana). Skandinaavias, Kesk2BB

ja

atlantilises Euroopas, Vahemere'
maades, tulnukana Põhja-Ameerikas.
Majanduslik tähtsus. Taim sisaldab alkaloidi silvasenetsioniini, mida
meditsiinis kasutatakse verejooksu
sulgeva vahendina.

* ll. Kevad-ristirohi - Senecio
aernalįs' Waldst. et Kit. Descr.

Icon. Pl. Rar. Hung. I :23. 1800; Led.
Ross. 2 (2) :630. 1845; Wied.
et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. 506. lB52; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :7Bl. l929; Pēt.
in Latv. Īl. 4: 4l4. l959; Schischk.
in Fļ. URSS 26:783. 196l; Sokot. in
Q;l. Jleguurp. oõ;r. 4:258. 1965. S. peduncuįarįs Gris. Spicil. 2:224.
lB44. Įacobaea squalida c. A.
Mey. Verzeichn. P,fl. Cauc. Bl. l83l.

Fl.

-n"

Exs.: K. Eichw. Eesti taimed

4,

179. 1939.
Kpecrornux BeceHjoon.)
(
rrraü. l39.

o, o. Vars

püstine, tavaliselt
üksik (harvemini mitu vart), lihtne
või ülemises oSaS harunenud, peenevaoline, noorelt võrkjasvillane, hil_
jem peaaegu paljas, 15-40 (50) cm
kõrge. Lehed sulglõhised, üldkujult
piklikud või lailineaalsed, mõiemalt
pinnalt võrkjasvi11ased, hiljem peaaegu paljad, ebakorrapäraselt hambuliste hõlmadega; juurmised lehed
ja alumised varrelehed rootsulised,
2-B cm pikad ja 0,5-2 om laiad,
varakult kuivanud; teised lehed var-

alusel kõrvakestega.
Korvõisikud tipmised, 5-9 (l0) mm
1aiad, hõredas kännasjas liitõisikus.
Ūidkatise sisemised lehekesed süst_
jad, 6-7 mm pikad, teravad, tipul

reümbrised,

mustaiäpilised; välimisi lehekesi
6-12, väiksemad (umbes l/ņ sisemis_
I

aernaįįs (lad. k.)

t9 Eesti NSV lloora

VĪ

_

139. joon. .Kevad-ristirohi (Senecio aernaĮis). orig.

kevad-, kevadine.
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140. joon. Kevad-ristirohu (SenecĮo oernaļį's) leiukohad Eestis.

te pikkusest), lineaalsed, kuni poole pikkuseni mustad. Korvõisikus keeļõisi l2-l6, hele- kuni kuldkolLased, lamedad, üldkatisest pikemad. Seem*
nised ruljad, lühikarvased, 2-3 mm pikad.
Õitseb mais, juunis (juulis).
Eestis võrdlemisi haruldase tuļnukana raiesmikel, raud'teedel, kraavikaļlastel, põldude ja teede ääres; paiguti mandri. kaguosas, mujal harva
(140. joon.), enamasti avakooslustes. Eelistab liivakat pinnast. Antropohoorne liik tendentsiga oma levikut laiendada.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõtrnavaldkonda*
des, Kaukaasias, Kesk-Aasias. Skandinaavias, Kesk-Euroopas, Vahemeremaades, Baļkani poolsaarel, Väike-Aasias, Põhja_Aafrikas.
Majanduslik tähtsus. Kevad-ristirohi sisaļdab õitsemisajal umbes
40 mgįg C-vitamiini. Veised ja lambad söövad teda meelsasti.

'

Suvisel vormil
aegu paljad.

-

var. gĮabratus Asch.

-

on varr'ed ja lehed

pea*
r

Ristirohu per,ekonda'kuulub kevadise dekoraiiivse potilillena laialdaselt kasvatatav tsineraaria (Senecio cruentus DC., Cįnerarįa hgbrida
hor.t.). Taime vahelduvad suured, laiad ja pikarootsulised lehed on üld'
kujult kolmnurkjas-südajad, väljaulaiuvate nurkadega, alusel kõrvakestega, alumiselt pinnalt pehmekarvased. Korvõisikud on võrdlemįsi suured, tipmises ebasarikjas liitõisi,kus; üldkatise lehekesi l5 või l6; keelõisi
'290

punased, roosad, sinised, violetsed, valged või kirjud, putkõied
kollased. on tuntud palju erivärvilisi ja hübriidseid sorte (näit. korv'
õisiku läbimõõduga kuni 12 cm). Taim pärineb Kanaari saartelt. Teda
kahjustavad lehetäid.

l0-l2,

46. perekond kobarpea - LiguĮarįal Cass' nom. cons.
in Bullet. Soc. Phiļom. Pa'ris t98. 1816.
Mitmeaasta,sed, vahelduvate ja juurmiste lehtedega paljad või karvased taimed. Lehed südajad, südajas-kolmnur,ksed, neerjad või muna_
jad, noolja alusega, hambulise, harva terve servaga, enam-vähem pikaįootsulised. Korvõisikud heterogaamsed, keeljate äärisõitega, pikkadel
raagudeļ, moodustavad lihtsa või liitpeaja liįtõįsiku. Üldkatis kellukjas
või ruljas, eba,selgelt kaherealine' aluseļ l_3 (5) kitsa lehekesega. Sise_
mised üldkatise lehekesed suuremad, laia kilEja äärisega, välimised väik_
semad, kileja ääriseta või väga kitsa palistusega. Õisikupõhi lame, paljas. Äärisõied ühe r,eana, viljuvad emas-keelõied; putkõied mõlemasugu'
lised; kõik õied kollased. Emakasuudme harud tömbid, väljastpoolt ku'ni
harunemiskohani kaetud pühkekarvadega. Seemnised ruljad, vaolised,
paljad. Pappus koosneb mitmest reast kollakatest, määrdunudvalgetest
kuni pruunikatest või punakatest, ,enamasii pikkadest karvades't.
Umbes l50 liiki Euraasia parasvöötmes, Suurem liikide arv Kesk- ja
Ida-Aasia,s, väiksem arv kuni subarļ<tiliste aļadeni Euroopas, Kaukaasias
ja Ees-Aasias. Nõukogude Liidus 38 ļiiki, neist Eestis 1 ļiik'

LiguĮarįa sįbįrįca' (L.) Cass. in Dict.
kobarpea
Sci. Nat. 26 402.1823; DC. Prodr.6:315. 1837; Led' Fl. Ross.2 (2):620.
1845, p, p,i Minder. in Vxp. 6or. xypH. 14 (2) :a5. 1957' p. p';
Pojark. in Fl. URSS 26 : 807. 1961, p. p'; Sokol. in <p"r. JlenuH'rp. o6n. 4:
25g. 1965. - L. Lgdiae Minder. in Vķp. 6ot. xypn. |4 (2) :aB.
Cinerarįa sįbį.rįca
1957" p. p.; Pojark. in Fl. URSS 26 : B0B. lg61, p. p'
L. Sp. Pl', ed. 2. |242. t763' - Senecįo cacaliaefoĮius Schul'tz-Bip. in
Hoppea sįbįrįca Reichenb. in Flora 7:245. LB24.
Flora 28:50. lB45.

+ l. Harilik

-

Eysy"irrHut< cu1vtpcxnfu. (141. joon.)

9Į. Jämeda ļühikese risoomiga püsik. Varred püstised, enamasti
harunemata, 30-ļ00 (l30) cm kõrged, punakasvioletja alumise osaga,

paljad või õisiku aļusel karvased. Juurmised lehed pikarootsulised, ümarneerjad kuni kolm,nurkjad südajas-odaja alusega, sopilishambuļise kuni
peaaegu terve servaga, pa1jad või alumisel pinna1 roodude kohal ja serval karvased kuni hallviltjad, kuni 25 cm pikad ja kuni 20 cm ļaiad;
varrelehed kolmnurkjad, väiksemad, lühikese rootsuga, laienenud kileja

' I
ĮĮgare

Lįgularįa (lad. k.), sõnast ĮiguĮa

_

köitma'

_

Koostanud

2 sįbįrįca (lad. k.)

ļ9į

_

L.

_

keeleke (keelõite kuju järgi)

võį

vcrbist

Laasimer.

siberi, Siberist pärinev;

29l

141.

joon. Harilik kobarpea (LiguĮaria sibirĮca). orig.
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l42. joon. Hariliku kobarpea (LiguĮaria sibirica) leiukohad Eestis.

tupega. Korvõisikud 2,5-3,5 cm läbimõõdus, paljuõielised, lihtkobarjas
liitõisikus, mis koosneb l0-30 (35) korvõisiku'st. Ü1dkatis iuljas või kel_
lukjas, selle l,ehekesed piklikud, tömbilt teritunud, ülaosas Laia kileja
äärisega, lillakad. Õisikupõhi 1ame, paljas. Äärisõisi (7) B-l0 (ll),
äraspidimunaja keeleosaga, keskmiseļt l,5 cm pikad, viljuvad emasõied,
kollased; putkõisi 20 kuni üļe 30' viietipmelise kitsa putkega, mõlemasu_
gulised, viljuvad, kollased. Tolmukate tipul muna,jas-süstjąs lise. Seemni_
sed ruljad, 5-6 mm pikad, pruu,nikasvalkja lihtkarvadest pappusega.
Õitseb juulist augustini.
Kasvab soostunud ja madalsooniitudel ja puisniitudel, jõelammidel,
niiskeis võsastikes liikuva põhjaveega aladeļ' Kuivendamise suhtes tund_
lik. Eestis esineb harva idaosas; Kirde-Eestis Jõhvi ja Kukruse ümbruses,

Tartu rajoonis Ķavastus, Lohkva juures, Va1ga rajoonis Tahevas.
(l42. joon.) J. W. L. Luce andmed möödunud sajandist liigi leidumise
kohta Saaremaal on ilmselt ekslikud. osa leiukohti, näit. Õisus, Rõngus,

Võhandu ääres, on käesolevaks ajaks hävinud (joonisel tähistatud risti_
ga), osa neist alles viimaste aastate jooksul.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas Leningradi oblastis, Karjala ANSV-s, Koola poolsaarel, Pihkva oblastis, kesk- ja idarajoonides,
Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Kesk-Euroopa maade
kesk- ja idaosas.
Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse mõnikord ilutaimena parkides.
293

Minderova kirjeldas (1957) Leningradi oblastist leitud (Suida juurest) eksemplaride põhjal uue 1iigi L. Lgdiae, mi1le eristu'stunnuseks ta
pidas lehtede alumise pinna tiheįlamat karvasust kui hariļikul kobarpeal,
samuti varre võrkviļ1asust õisiku aļusel. Eesti materjali kontrol1imisel
:võis konstateerida, et lehtede ja varre karvasus jääb populatsioonisi.sese varieeruvuse piiresse ning ei ole põhjust nende tunnuste alusel liikide eraldamiseks (Lohkvast ühest ja samast ļeiukohast l00 aastat
tagasi kuni tänapäevani koguiud materjal näitas kõiki üleminekuid karvasuses)

9. triibus CaĮenduĮeae Cass. in Dict. Sci. Nat. 20 : 366. l82l. --Trib' Caįenduįaceae Cass. in Bull. Soc. Philom. Paris l73. lBl5'
- Fam.
Caįendulaceae Bessey in Ann. Miss. Bot. Gard. 2 (2) : |63. l9l5.
Rohttaimed, poolpõõsad. või põõsad heierogaamsete korvõisikutega, mille
serval on l või 2 rida (enamasti emas_) keelõisi ja kettal mõlemasugulised, sage1i viljatud, harunemata emaka,suudmega putkõied. Vi1juvate

õite emakasuue kaheharuļine. Toļmukotid alusel ,nooljalt teravad. oisiku_
põhi sõkalsoomusteta. Pappus puudub. Seemnised ebakorrapärased, ühes
ļ<orvõisikus mitmesuguse kujuga.
Triibusesse kuulub 9 perekonda, mis on levinud peamiselt Va,nas
Maailmas, Lõuna-Aafrikas ja Vahemeremaades. Eestis ei ole pärismai.
seid liike. Aedades kasvatatakse (vahel metsistuva't) harilikku saialille
(CaĮenduĮa officinaĮis L.), ka üheaastasi rikkaliku1t 'õitsevaid kuldli1ļi
(Dimorphotheca Moench), peamiselt oranži ļ<uldlille (D. sinuata DC.) ja
vihma-kuldlille (D. pluaiaĮis Moench).

47. perekond saialill

.

-

Sp. Pl. 921.

CaĮenduįal L.
1753.

Ü,heaastased taimed, harvemini püsikud. Varred harunenud, vahelduvate lehtedega, lühikarvased. Korvõisikud üksikult, 4-5 cm läbimõõ_
dus. Ūldkatis ühe- või kaherealine, lühikarva]ne. Õisikupõhi lame, paljas.
Korvõisiku serval kollased või oranžid alati viljuvad emas-keelõied;
kettaõied putkjad, viiehambalise krooniga, mõlemasugulised, viljaiud.
Perekonda kuulub 20-30 liiĻi, mis on levinud peamiselt Vahemeremaades, ka Kesk_ ja atlantilises Euroopas. Nõukogude Liidu fļooras esineb 4 liiki, mil1ele lisandub krr]tuuris laia1t kasvaia'tav harilik saialiļ1
(C. officinalis L'). See liik on ka Eestis ilutaimena hästi tuntud. Viima_
sel ajal on leitud põld-saialille (C. aruensįs L.) tulnukana Tartu raud_
teejaama juurest (A. Remmel, l955. a.). Põld-saialill on väheldane kar_
vane 'taim väikeste (alla l-2 cm ļäbimõõdus) korvõisikutega.
1 Tuletatud ladinakeeļsest sõnast caįendae, mis tähendab kuud või esinrest
kuus (sellega vi.idatakse taime rikkalįku'le õitsemisele mitme kuu jooksul).
tanud E. Lellep.

294

päeva
Koos_

A l.

CaĮendula officinaĮįs1 L. Sp. Pl. 92l' 1753;
Harilik saialill
DC. Prodr. 6:45l. lB37; Led. F'ļ. Ross. 2 (2) :650. lB45; Grossh@,'r. Ka,rķ. 4:155. l934; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :B0l. l929;
Pēt. in Latv. fļ. 4:420. t959; Va'ss. in Fl. URSS 26:860. 1961; Borhvin Õ,r' JIeuIlHrp. o6n' 4:260. 1965; Ül<sip in Eesti taim. määr. 662. 1966"

-

Ka,rrer:ÄyJla ,ĪeKapcTBeHHaf' HoloTKi.LĪeI{apCTBeHIIĪ,Ie. (143. joon.)

o. Iseloomuliļ<u lõhnaga, 20-40 (50) cm kõrgune taim. Vars püstine või veidi tõusev, harunenud (sagedamini ü1aosas), sooniĮine, udeme_
iine, korvõisiļ<ute alusel nõrgalt näärmekarvane. Lehed paljad võį hõre_
dalt pehmel<arvased, enam või vähem varreümbrised; alumised lehed
mõ1ajad või pikiik-äraspidimunajad, a1usel pikal't rootsutao1ise1t ahene_
nud, ii1emised pi1<1iksüstjad, rootsuta. Leheserv terve, ripskarvane, har_
valt ,asetsevate vaevu märgatavate hambakestega. Korvõisiļ<r-rd 4-5 cm
1äbimõõdus, üksi,kult varre harude tipus. Ü1dkatis ļ<aherealine; se1le
leheļ<esed pikliksüstjad, teritunud ogaja tipuga, lühikar'vased, veidi näärmelised, enamasti ripsmelise äärisega. Õisikupõhi 1ame, pa1jas. Ķorvõisiku äärei emas-keelõied, enamasti kolmereaļise|t", 2-3 cm pikkused,
kaheharulise emakasuudmega. Korvõisiku keskeĮ 6-7 mm pikkused viie_
hamba1ise kroo'niga mõlemasuguļised putkõied; kõiļ< õied kollased võį
oranžĪd, omapärase lõhnaga. Seemnised erineva kujuga; välimistest osa
pikanoka1ised, teised, 1ühinokaiised kü1gn-riste tiivataoļiste vä1jairasvudega.
sisemised peaaegu nokata ja 'tiivata, kõik kõverduirud, eriti sisemised
sõõrjalt; kõigi seemniste kumeral välisküljel teravad mühud. Tüüpiliste
viljade kõrval esineb vahepealsete tunnustega vilju.
Õitseb juulist oktoobrini.
Eestis aialillena laialt tuntud; kasvatatakse paljude sortidena; esineb mõnikord kultuurist metsistunult.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus populaarne, vaheļ metsistuv ilutaim. Ka Euroopas, eriti Kesk-Euroopas tuntud vana kultuurtaim, mis
sealgi esineb vahel metsistunuļt. Looduslikus flooras ļevinud Vaherrreremaades kuni Iraanini.
Majanduslik tähtsus. Saia1ill kuulub ravimtaimede hulka; droogina
kasutatal<se tema õisikuid, mis sįsa1davad eeterlikku õ1i, saponiini,
fütontsiide, karotiini, salitsüü1hapet jt. aineid. Kasutatakse peamiselt
maksa ja seedeelundite haiguste puhul, ka välispidiseit antiseptikr-rmina
haavade ja põletike puhu1. Saiaii1le droogi pulbrist ja nikotiinhappest
valmistatud nn. KN-tab1ettidega ravitakse maokasvajaid. Värvainete
sisa1duse tõttu võib saiali1l toiduainetetööstuses asendada salranit.
10. triibus Echinopsideae Cass.2 in Bu1l. Soc. Philom. Paris 173.
Cass. in Dict. Sci. Nat. 41 :314. 1826.
l8l5.
- Trib. Echtnopodeae
Trib. Cųnareae subtrib' Echinopsį'deae Less. in Linnaea 6:BB. l83l. Trib. Cgnareae subtrib. Echinopsidįnae o. Hoffm' in Engl' et Prantl,
Peamiselt rohttaimed üheõieliste korvPllanzenfam. 4 (5) :313. 1B94.

I

-

of|icĮnaĮis (1ad. k.)
- ravimtaimena kasutatav
2 Koosta,nud L. Laasimer.
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i43' joon. Hariļik saialill. (CatenduĮa officĮnalis): a _ taime ülemine osa (orig.),
b
vilikond ja seemnised.

-

õisikutega, mis on koondunud kerajaks liit_korvõisikuks 3-5 reast har.
jastest koosneva üldkatisega või ilma seileta. Igal korvõisikul on osa_
katis, mis koosneb välimisest harjaste reast ja mitmest reast lehekestest.
Kõik õied putkjad, viieiipmelised, mõle,masugulised, viljuvad. Emakasuue
kahe lühikese haruga. Pappus kroonitaoline, lühikestest harjastest. Seemnised kaetud lidus karvadega.
Peamiseļt Vanas Maailmas kuni Jaapanini levinud taimed. Triibu_
ses,se kuulub 2 perekonda _- Echinops L. (mesiohakas) ja AcanthoĮepis
Less.; viimane on monotüüpne perekond. Eestis kasvatatakse aedades pea_
miselt kaht mesiohaka liiki.

48.

pereko,nd mesiohakas

Echinops 1 L.

-

Sp. Pl. BI4. ļ753.

Mitmeaastased (harva üheaastased), kõrged, ohakakujulise haabitusega taimed. Lehed vahelduvalt, sulglõhised ja -hõlmised, hõļmade tipus
teravahambalised ogad; ļehtede suurus väheneb varre aluselt iipu
Suunas; alumised l,ehed on iuppedega, ülemised rootsutud, pealt karva_
sed, vahel kaetud näärmekarvadega, al't peaaegu viltkarvased. Vars püs_
tine, ülemises osas nõrgalt haruline, roideline, võrkjalt viltja's, mõnikord
näärme1ine, harva paljas. Korvõisikud üheõielised, koondunud suurteks
kerajateks, harunemata õisikuraagudega liit_korvõisikuteks, mis asetse_
vad üksikult varre ja harude tipus. Üldkatis liitõisikul puudub või koosneb 3-5 reast harjastest, kuid igal korvõisikul on kolmesugustest lehe_
kestest koos'nev nahkjas või kilejas üidkatis, mida väljastpooli ümbrit_
sevad arvukad karvad. Selle välimised lehekesed on lühemad, keskmised
süstjad kuni talbjad, tipus ahenenud naaskeljaks teravikuks, sisemised
lineaalsüstjad, eelmis.test pikemad, vabad, mõnik'ord puikeks kokku kas_
vanud. Õied mõlemasugulised, putkjad, lehterjad, viiehambalise sügavalt
lõhestunud krooniga, valged või sinised. Emakasuue kahe lin,eaalse
haruga. Pappuse narmastunud lsoomused vabad või kroonjaks moodusti_
seks kokku kasvanud. seem,nis ruljas, veidi roideline, tihedalt kaetud
lidus karvadega.
Perekond hõlmab üle l00 liigi, mis esinevad Euroopas, Põhja"
(Kirde-; Aafrikas stepi- ja poolkõrbetsoonis ning Aasia Isubtroopilises ja
parasvöötmes (perekonna levikutsenter on Vahemeremaades ja Ees_:
Aasias). Nõukogude Liidu floorasse kuulub 58 liiki, Eestis on neist kul*
tuuris 2 lüki.
Perekonna tüüpliik on Echinops sphaerocephaĮus L.

l.

Kogu taim kaetud näärmekarvadega, lehed mõlemalt pinnalt näär_
melis-udekarvas,ed. Lehed pole,nahkjad

2. Valkjas
l

mesiohakas

l(reekakeelsetest sõnadest echįnos

_

-

Echinops sphaerocephaĮus L.'.

siil, ops

õisiku sarnasuse tõttu kerratõmbunud ,siiliga).

-

_

silm, nägu, .välimus (liit-korv*

Koostanud

H.

Rebassoo,.

29į'

Taim näärmekarvadeta, võrkjalt valgeviltjas" Lehed nahkjad
l. Sinine mesiohakas - Echinops rįtro LÜldkatis koo'süļdkatise lehekesed

1. sektsioon Ritro Bunge, Gatt. Echin. 407. l863.

neb l8-25 vabast, ripsmelise Servaga lehest. Välised
paljad. Vars ü1aosas sageli va1geviltjas. Lehed pak'sud, nahkjad.
Sektsiooni tüüpliik on Echinops ritro L'

Echinops rįtro ' L' Sp. Pl. 614. 1753,
Sinine mesiohakas
quod B'; Pers. Synops. pĮant. 2 :499. lB07; Trautv. Diss. Echin. gen. 23.
1833; Led. Fl. Alt. 4:44. lB33 et Fl. Ross. 2 (2J : 65a. 1845;
Schmal'h. Õn. Cp. ll Įo>xH'. Pocc. 2:91. lB97; Bobr. in F1. URSS 27:30l962; Ūksip in Eesti taim. määr. 664. 1966. E. ritro p. tenuifolius DC.
E. ruthenįcus auct.
Prodr. 8:524. lB37.
- Mop,u.orguķ oõķtxnoseu}Īltü.

A l.

(

144. joon.)

-

9ļ. Rohttaim, 20-]60 cm kõrgune. Vars ümar, lihtne või ülemises
osas harunev, võrkjalt valgeviltjas, alus,el ümbriisetud vanade lehtedr:
jäänustega. Lehed (pea1e juurmiste) rootsutud, sügavalt sulglõhised või
kaheli-sulglõhised, l0-20 cm pikad ja 3-10 cm laiad, pooleldi varre_
ümbrised; lehehõlmad süstjad või 1ineaaļsed, nahkjad, teravahamba1ise
servaga, pealmisel't pinnalt tumerohelised, paljad või vähesel määra|
võrkviļļalsed, alumise1t valgevi1tjad, tugevate roodudega, mis lõpevad
kuni 4 mm pikkuste ogadega. Nutte (1iit-korvõisikuid) 1-5, kerajad,
helesinakad, 2-4,5 cm ļäbimõõdus, asuvad varte tipus. Ü1dkatis koosneb
20-25 harjasetaolisest lehekesest. Välimised üldkatise ļehekesed kuni
4 mm pikad, üļaosas kolmnurkselt laienenud, ripsmelise Servaga; kesk_
mised mõlajad; 'sisemised rombjad, kuni l7 mm pikad, sisemiseļt pinnalt
oliivroheļised, välimiselt paljad (näärmekarvadeta), lineaalsüstjad, teritünud tipuga, sinised; kroonlehed hele- kuni tumesinised. Tolmukapead
helesinised. Seemnis ruljas, 6-7 mm pikk; pappus koosneb h.arjastest,
mis on alusel pooleldi kokku kasvanud.
Õitseb juunist augustini.
Eestis võrdlemisi harva aia-ilutaimena, mis vahel metsistub.
Üldlevik. Looduslikult esineb Nõukogude Liidus Kaukaasias, LääneSiberis ja Volga ümbruses (peamiselt stepi- ja metsa'stepivööndis). Vä1jaspool Nõukogude Liitu Sise-Aasias, Iraanis, Lääne-Hiinas, siss'eviiduna Kesk-Euroopas ja Balkanimaades.
Majanduslik tähtsus. Taime kõik osad sisa1davad väheseļ määral
aļkaļoide, lehed õitsemisajal ll0 mgoį C-vitamiini. Viljades leidub mürgist alkaloidi ehhinopsiini ja rasvhapet. Hea mee' ja ilutaim.

2.

sektsioon SphaerocephaĮus Bunge in Bull. Sci. Imp. Pėtersb. 6 :
Vars
Mulk' in Tpyalr Eor. ugcr. AH Apvr' CCP 8 : 35. 1950.

lĮ0B.. 1863;

l

-

See liigiepiteet on ühe mesiohaka rahvapärane nimi Lõuna-Euroopas. I(. Linnē
võįtis selle M. Lobel'iuse t,eosest, kus seda on kasutatud perekonnaepiteedina.
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144. joon. Sinine mesiohal<as (EchĮnops rītro):

(orig.), b

_

üksik õisik, c

_

a _ taime ülemine

üldkatise lehekesed.

osa,

näärmekarvane. Üldkatise lehekesi l6-lB, neist välimised näärmekarvadega, sisemised vabad, allosas tume-punapruunid.
Sekįsiooni tüüpliik on Echinops sphaerocephaĮus L.

Echinops sphaerocephalus ļ L. Sp. Pl.
Bl4. 1753; Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3:597. lBl9; Trautv. Diss.
Echin. gen. 16. 1833; Led. Fl. Alt. 4:45. lB33 ei Fļ. Ro,ss. 2 (2):655.
lB45; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 520.

A 2.

Valkjas mesiohakas

lB52; Schmalh. o"rr. Cp. r ĪOxH'. Pocc. 2:9l. lB97; Hegi, Illustr. Fl. Mitt._
Eur. ed. 2. 6 (2) 800. 1954; Pēt. in Latv. fļ. 4 :421. 1959; Bobr. in Fl.
URSS 27 :40. 1962; Visj. in O;r. yPCP tl :414. 1962; Min. et Tzvelj. in
MopĀonuux mapoloiloBlrii. (145. joon.)
Q.rr. Ilegurrrp. o6.l. 4:32B. l965.
Į. Rohttaim, B5-l50 cm kõrgune. Vars püstine, ülaosas harunenud, vaoline, määrdunud-punakaspruun, võrkja1t va1gevi1tjas, tihedalt
näärmekarvane, kogu ulatuses 1ehistunud. Lehed (välja arvatud kõige
a1umised) root,sutud, alusel varreümbrised, l5-40 cm pikad ja l0-_
25 cm laiad, piklikud või piklikmunajad, pealmiseit pinnalt tumeroheli_
sed, tihedaist näärmekarvadest pihkased, hajusa'te harjaskarvadega, aĮu_
miselt pinnalt ha1ļ- kuni va1geviltjad, su1g1õhised, piklike või süstjas_
į<olmnur'ksete, sopilis-hambulisteks ogadeks ahenevate torkavate lehehõl_
madega. Liit-korvõisikud (nutid) üksikult varte tipus, kerajad, 3-7,5cm
įäbimõõdus. Ühine üļdkatis koosneb vähesearvulistest alusel kokkukasvanud harjastest. Üksik-korvõisikud 2-2,5 cm pikad, ümbritsetud halli_
Į<ate harjastega, mis on tunduvalt lühemad kui välimised õlg- kuni kah_
vatukollased ü1dkatise lehekesed. Sisemised üldkatise ļehekesed kõige
pikemad, ü1aosa,s ahenenud peenikesteks harjasteks, Serval ripsmelised,
allosas oliivrohelis,ed, pealmiselt pinnalt näärmelised. Õiekroon sinakasvõi määrdunudvalge kuni heĮesinine. Tolmukapead sinised. Seemnis 610 mm pikk, pruunikashall, äraspidikooniline, kaetud kollakate 'siidkarvadega. Pappus koosneb poole kõrguseni kokkukasvanud harjasiest.
Õitseb juunist augustini.
Eestis võrdlemisi haruldane aia-ilutaim, mis juhuslikult metsistudes
esineb teeservadel, prahipaikad,el ja varemetes. (146. joon.)
Üldlevik. Nõu'Į<ogude Liidus Kaūkaasias, Lääne- ja lda-Siberis' Väliaspool Nõukogude Liitu Kesk- ja Lõuna-Euroopas (atlantilises Euroopas kultuuris, kust vahel metsistub), Väike-Aasias. Loetakse submediterraansesse flooraelementi kuuluvaļ<s, kuid,esinemine suuremas oSaS
Vahemeremaad,es on arheofürįtset laadi'
Majanduslik tähtsus. Lehed ja vars sisaldavad vähesel määral alka_
loide, seemned 25% rasvhapet. Väga hea mee- ja ravimtaim.

ll.

triibus Cardueae Wagen.2 in Engl. Syll. PflanzenĪam. ed' 2.2:
_ CinarocephaĮae Juss. Gen. pl. l7l. l7B9' p. p.

{Į84. 1964, p. max. p.

l
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l45. joon. Valkjas mesiohakas (Echinops sphaerocephaĮus): a - taime
laft, į _ üksik leht, c - üksikõisikud, d _ üldkati'se lehekesed, (o ja

b

orig.)
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146. joon.

)

o

^.r'\$'t

Valkja m,ėsiohaka (Echinops sphaerocephaĮus) naturaliseerunud leiukohad
Ee,stis.

Cųnareae Less. in Schlechtend.
Acarnaceae Link, Handb. l : 684. lB29.
et Cham. in Linna,ea 5 : l2B. 1830, p. p.; Less' Synops. ge'n. Compos. 4.
1832, p. p.; DC. Prodr. 6 :449. 1837, p. p.; Boiss. Fl. Or. 3 :422' 1875,
p. p.; õ' Hoff,m. in Engl. et Prantl, Pflanz'enfam. 4 (5) : 32l. lB94, p, p.;
Trib' Cųnaroįdeae Benth' et Hook.
Czerep. in Fl' URSS 27:56' 1962.
p.
p.
Carduaceae Bessey in Ann. Miss.
1873,
fil. Gen. pl.2 (l) :211.
Bot. Gard. 2 (2): l64. l915.
Korvõisikud homogaamsed, harva heterogaamsed, hariliku1t paljuõi,elised, homokroomsed või heterokroomsed.
Üldkatis pa1jureali,ne; seļle lehekesed asetsevad katusekivide taoliselt,
enamasti nahkjad või rohijad, nend,e ülaosas sageli mitmesugused ogad
või kilejad lis,emed (l47. joon., a). Õisikupõhi lame, kaetud sõkalsoomustega või harjastega, harva paljas. Õied putkjad, mõlemasugulised (mõnedel Cįrsįunt'i 1iikideļ ühesugulised ja taimed siis kahekojalised), 'enamasti purpurpunakad (harva kollakad) ; mõnikord korvõisiku serval ühe
reana lehterjad viljatud äärisõied, harva enamasti kahehõlmalise krooniga emasõied. Tolmukapead noolja alusega, mitmesuguste (teravatipuli,ste, harjasjate, ripsjate, narmastunud, rebestunud või tervete) jätketega (147. joon., b). Emakakael allpool harunemiskohta harilikult karvavööga või jämendiga; harud vabad või osaliselt või kogu pikkuses kokku
kasvanud, väljastpoolt näsa1is-peeneudemelised (2. joon., e). Seemnis
harjastest või kilejatest karvadest pappusega (l47' joon., c), harva pappuseta.
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147' joon. Card'ueae trįibus: a

_

üļdkatis (Cgnara

tolmukļ<ond (Carduus crispus) '
scoĮg-mus\, l
-harjasjatest
karvadest pappusega
seemnis
c

-

(Carduus acanthoides)'

harva poo1põõVahelduvate, Sageli oga1iSte lehiedega rohitaimed,
Aasias'
sad. Levinud kogu Ērroop"u., Põhja-Aafrikas ja Suuremas osas
Vahemeremaaesindatud
triibus
Kõige Suurema perekondaāe arvuga on
kas'
ā.._ning Ees- ja Kesk-Aasias; ainult vähesįe perekondade esindajad
vavad Ämeerikas, Austraalias ja troopilises Aafrikas'

ALAMTRIIBUSTE MÄÄRAMISE TABEL
1.

kinnitumispin_
Seemnised basaalse sirge (väga harva kergelt viltuse)

naga

2

Seāmnised lateraalse või viltuse kinnitumilspinnaga
3. alamtriibus Centaureįnae (Cass') Less'

2'

ääriseta (ringvallikeSeemnised siid- või tnkerkarvased, tipus ilma

seta)

Seemnised paljad' tipus

1. aļamtriibus Carlįnįnae (Cass') DC'

enam:':,,ffi;11

::::::::iį"i.], r....
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l. ala'mtriibus Carlįnįnae (Cass.) DC. Prodr. 6:53l. |B47 (CarĮĻ
neae), p. p.; Benth. et Hook, fil. Gen. pl. 2 (l):2l2. 1873 (CarĮineae);
Boiss. Fl. or. 2:422, 442. lB75; o. Hoffm. in Engr. et pranil, pflanzenĪam' 4 (5):3la. 1894; Cz,erep. in Fl. URSS 27:57' 1962. * Trib. Carlįneae Cass. in Bull. Soc. Phiļom. Paris l73. l8l5, p. p.; Arėnes in Buļl.
Jard. Bot. Bruxelles 24 (Ą:2a4. l954. Korvõisikud paljuõielised,
seemnised sirge kinnitumispinnaga, siidjakarvased või hatused, tipul
ääriseta (ringva1likeseta). Pappus üherea1ine, koosneb sõka1soomustįst'
harva harjastesi,
Levinud Euroopas't ja Vahemeremaadest Jaapanini. Eestis on esindatud ainuļt per,ekonnaga keelikurohi (CarĮina L').
49' perekond keelikurohi
- Carļįnal
Sp. Pl. 828. ļ753.

L.

Kahe- või mitmeaastased rohttaimed, harva põõsad. Lehed juurmise
kodarikuha ja varrel vahelduvalt (mõnikord varS puudub), su1gjalt
ļõhestunud kuni ierved, ogalised. Õisikud suured (kuni 20 cm läbimõõdus)
või keskmis.e Suulusega, üksikult või kännasja liitõisikuna, paljuõieliseā.
Ü1dkatise lehekesed mitmerealised, välimised rohelised, lehetāolised, ogadega, keskmised kitsad, harunbvate ogadega, sisemised įeistest pikemĮa
ja õitest üleuļatuvad, keeljad, ogadeta, läikivad, värvunud, i1usa iļma
puhul kiirjalt laiuvad. Õisikupõhi lame, peaaegu õitepikkuste, sügavaLt
harjasteks lõhestunud sõkalsoomustega. Õisikus ainult mõlemasugulised
putkõied. Kroon purpurpunane või ,kollane, torujas, viie kitsa tiįmega.
Tolmukapead alusel nooljad, įit<kaae peenikeste ripskarvaste lisemeteģa.
Emakakael tipul jämenenud, karvane, lühikeste harudega. Seemnis rul_
jas, kaetud lidus karvadega. Pappuse karvad ühe reana, sulgjad, alusel

mõnekaupa ühinenud.
Pere,kond hõlmab umbes 25 liiki, mis jagunevad kolmeks alampere_
konnaks; nende peamine levila on vahemeremaades, ulatudes Kanaari
saartest Lääne-Aasiani. Nõukogude Liidu floorasse kuulub 6 liiki, neist
esineb Eestis I liik.
Perekonna tüüpliik on C. auĮgaris L.

l. Harilik keelikurohi Carļįna auĮgaris2 L. Sp. Pl. B2B.
1753; DC. Prod.r. 6:546. lB37; Led. Ft. Ross. z (2):675. tB45;
Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 483. lBb2;
Schmalh. o.rr. Cp. x IoxH'. Pocc. 2 : 93. lB97; Hegi, IĮlustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed. 2.6 (2) : B2l. 1954; Pēt. in Latv. fl. 4: ązz. tgsg; Lintsch. in Fl.
URSS 27 :79. 1962; Sokol. in On. JleHuurp. o6n. 4:261. 1965.
l

Ebaseļge päritoluga nimi. _ Kopstanud
_ tavaline, hariĮik.

2 uuĮgaris (lad. k.)
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V.

Kuusk.

C' Bįebersteinii auct.;Lintsch. in Fl. URSS 27:82' 1962'
- C. longifoĮitl"
Reichenb. Pl. Crit. 8:25, t.761. 1830, non Viv.; Sokol. in On. Jleuuurp.
o6n' 4:26|. 1965.
C. nebrodensįs auct.; Led. Fl.Ross.2 (2):675.
1845.
C. strįcta- (Rouy) Fritsch, Exk. Fl. Österr. ed. 2. 635. 1909;
-

Meusel et K. Werner in Rothm. Exkursionsfl. Krit. Ergänzungsb. 331. l963.
įnterrnedįa Schur, Enum. pl. Transsilv. 4l3. 1866.
- Konn'ųgux
o6ltxHoseHĮIltü. ( l48.-l50. joon.)
o. Vars (14) 20-50 (70) cm kõrge, püstine, lihtne või ülaosa,s
harunev, enam või vähem iiheda võrkja karvastus'ega. Juurmised ļehed
ja alumised varrelehed süstjad,5-l3 (l7) cm pikad ja O,7-|,2 (l,7) cm
laiad, terved või hõimised, ogahambulise servaga, pealmiselt pinnalt
enamasti paljad, a1umiselt võrkjalskarvased, samuti nagu kõik ieised
lehed, alusel r,ootsuks ah'enevad. Ülespoole muu'tuvad lehed lühemaks ja
rootsutuks. Kõige üļemised varrelehed kiisasmunajad kuni süstjad, 23 (a) cm pikad ja (0,5) 0,B-l (l,5) cm laiad, sügavalt ning jämedalt

_ C'

kuni madalalt ning peenelt ogahambulise Sefvaga. Korvõi.sikud 3-4
(5) cm läbimõõdus; ühel taimel on neid enamasti 1-5, harva rohkem"
Välimised üldkatise l'ehekesed rohelised, süs'tjad, võrkvi1lased, kuni
1,5 cm pikad, sügavalt ogahambulised, suur,emad ogad harunevad; keskmised ü1dkatise ļehekesed sageli pruunikad, tugevate rharun'evate oga_
dega; sisemised helekollased, 1äikivad, jäigad, lineaalsed, teistest kaugelt
üleulatuvad, ilusa ilmaga kiirjalt laiuvad. Õied väga väikesed. Ķroon
aluse suunas aegamööda ahen'eva ,toru kujuline, umbes 6-7 mm pikk,
ülaosa,s purpurpunan'e, allpool kollane, viie tipmega (tipm,ed kuni l mm
pikkused). Seemnis 2,5-3 mm pikk, kaetud lidus karvadega. Pappuse
pikkus umbes 6-8 mm, lendkarvade sulgharud väga peened. Õisikupõhja
sõkalsoomuste nõeljad tipud ulatuvad üle pappuse.

Oitseb 5'uulist s,eptembri alguseni.
Kasvab loodudel, kuivades hõredates metsad,es, nõlvadel, metsa- ja
įeeservad,el. Lääne- ja Põhja_Eesti 1ubjarikkal pinnas,el harilik, mujal
leidub harvemini.
Üldlevik. Areaal hõlmab suurema osa Euroopast, Kaukaasia, Siberi,
Väike-Aasia põhjaosa ning Kopetdagi lääneosa.
Majanduslik tähtsus. Varem on rahvameditsiinis kasutatud juure
pulbrit higistina.
Varie,erub tugevasti. Eesiis on selgemini erista'tavad järgmised tei_

sendid:

var. uulgaris (subsp. uuĮgaris, Webb in Fl. Eur. 4:2l0. 1976)
lehed enam-vähem hõlmi,sed, torkavalt ogahambulise servaga; ülemised
ja keskmised ļehed rkitsasmunajad, aļumised süstjad; ülemiste lehtede
kü1grood pole pearo'oga parall'eelsed (l48. joon.); paiguti;
var. įntermedia (Schur) Lindb. fil. in Meddel. Soc. Fauna et Fļ.
Fenn. 26:70. l900 (C. intermedįa Schur, Enum. pl. Transsilv. 4l3. l866;
C. uuĮgaris subsp. įntermedįa (Schur) Hayek., Prodr. Fl. Penins.
Balcan. 2:694. l93l; Webb in Fl. Eur. 4:2l0. 1976)
lehed terved või

-

20 Eesti NSV įoora VI
f
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l48. joon. Hariliku keeļikurohu tüüpteisend (CarĮina uulgarĮs vat' auĮgarĮs)

. orig.
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149. joon.

Hariliku keelikurohu vahelnrine teisend (CarĮĮna auįgarįs Var. intermedia):

_
b _ välįmine üļdkatise leheke, c
- keskmine üldkatise ļeheke, d
- taįme üldkuju,
sisemine üldkatise leheke, e _ õįs krooni, tojmukate, emakakaeļa ja emakasuudmega,
l vili pappuseta, 9 _ vili koos pappusega' h _ sõkalsoomus. orig.
a

-

20*

l50. joon. Hariļiku keelikurohu pikalehine teisend (CarĮina uuĮgarĮs var. ĮongifoĮia\
orļg.

pisut hõlmised, ülemised munajassüsijad, ogahambulised, alumised süst_
jad, väiksemate ogadega; ü1emilste lehtede külgrood pole p,earooga
paralleelsed (149. joon.); paiguti;
var. ĮongifoĮia (Reichenb') Korsh. Tenį. Fl. Ross, or. 234. 1B9B
'[C. longifolla Reichenb. Pl. Crit. 8:25, t' 76l. 1830, non Viv.; C. strįcta
{Rouy; Fritsch, Exk' Fl. Öster.r. ed' 2. 635. 1909; C.' auĮgaris subsp.
.ĮongifoĮīa Nyman, Consp. 400. lB79; Webb in Fl. Eur. 4 :2l0. 1976]
ļehed terved, peenelt ogahambulise ;servaga; kõik lehed süstjad kuni
lineaalsüsijad, külgrood pearooga paralleelsed (l50. joon'); kõige sage.damini esinev teisend.
Peale nende esineb rohkesti üleminevate tunnusįega isendeid.

Ķirjand,uses on andm.eid į<a
,dub sellekohane tõendusmaierjal.

C. acauįįs L. esinemise kohta Eestis, kuid seni

puu-

2. aļamtriibus Carduįnae (Cass.) Less.ļ Synops. gen. Compos. B.
1832, p. p.; Benth. et Hook. fil. Gen. pl. 2 (l) :231. lB73; Boiss. Fl. Or.
3:422,457. lB75; O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. a ($:317.
1894; Czerep. in Fl. URSS 27 : Bg. 1962.
Trib. Carduįneae Cass. in

- Jard. Bot. Bruxelles 2a (Ņ
Dict. Sci. Nat. 20:359. l82l; Arėnes in Bull.
249. t954 (Cardueae).
Trib. SiĮgbeae (I-,ess.) Ärėnes |' c.:248'
Subtrib. Centaurįeae Less. Synop'5. gen. Compos. 4. 1832, p. p.
- Korv_
õisikud paljuõielised.' Seemnised sirge, harva kergelt viltuse kinnįtumis_
pinnaga, tipul enamasti äärisega (ringvallikesega), valdavalt paljad.
Pappus ühe- kuni (enamasti) paljurealine, koosneb tavalis,elt harjastest.
Esineb Euraasias ja Vahemeremaades, paar perekonda ka Põhjaning l(esk-Am,eerikas ja Austraalias.

:

PEREKONDADE MĀÄRAMISE TABEL
Tolmukaniidid üļemises osas vabad, allpool ļiitunud. Lehed marmo_
r,eeritult valgelaigulised, läikivad, serval ogadega. Välimised üld_
katise lehekesed lehetaolise lisem'ega

55.

c)

p,erekond maarjaohakas

Silgbum. Adans.

-

Tolmukaniidid kogu ulatuses vabad. Lehed laikudeta. Üldkatise l'ehe2
kesed ilma lehetaolise li'semeta
oisikupõhjal sügavad, ebakorrapäraselt hambulise s,ervaga lohud.
Pappus,e ha,rjased pole sulgjad. Vars laiatiivaline

54. perekond kroonohakas

-

Onopordum L.

Õisikupõhi tasane, harjastega või sõkaļsoomustega. Vars tiivutu või

kitsatiivalin,e . .

3. Pappus
I

3

koonseb täieļikult või osaliselt sulgjatest harjaskarvadest 4

Koostanud M. Kask.
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_l_ Pappus koosneb lihįsatest või täkilistest harjaskarvadest .
6
välimise
kaherealine;
ühevõi
4. Õisikupõhi sõkalsoomustega. Pappus
rea ha,rjaskarvad lühikesed, täki1ised või peensulgjad, kergesti ühe_
kaupa varisevad, sisemised pikemad, selgelt su1gjad, a1usel ühine_
nud rõngaks

- Saussurea DC.
oisikupõhi harjastega. Pappus mitmerea1in'e, kõik harjaskarvad
5
sulgjad, alusel liitunud rõngaks ja varisevad koos .
56. perekond soojumikas

5. Ühe- või kaheaastane tulnukas. Vars nelja pideva tiivaga. Üldkatise
välimised lehekesed torkava sulgja lisemega
53. perekond tiibohakas

Pįcnorrlon Adans'

-

Mitmeaastased kodumaised taimed. Vars tiivutu või katkgstunult
tiivuline. Üldkatise välimised lehekesed ilma sulgja ļisemeta
Cį'rsįum Mi|!.
52. perekond ohakas

-

6' Vars tiivutu;

lehed ogadeta. Üldkatise įehekesįe tipul peen, konksjalt
kõverdunud ogake. Tolmukaniidid paljad

50. perekond takjas

-

Arctįurn L-

Vars kitsatiivaline; lehtede 'Servas ogad. Üldkatise ļ'ehekeste tipul

olev oga enamasti sirge. Tolmukaniidid karvased
51. perekond karuohakas

50. perekond takjas
Sp. Pl.816. 1753, s. sįr.

-

-

1763.

Pika jämeda juurega

Carduas L.

Arctįu,ml L'

Bqrdana Hill, Veg. syst.4:28' 1762.

pl. 2:116.

-

-

Lappa Adans. Fam.

kah'eaastas,ed suured,'vaevalt įorkavad roht_
püstine,
enam või vä,hem vaoline, harunenud. Lehed
taimed. Vars tugev,
suur'ed, lihtsad, tömbiit kolmnurkjad,-sageli veidi lainja servaga, aset'
s,evad juurmise kodarikuna ja varrel vahelduvalt. Korvõisikud homo_
gaamsed, paljuõielised, keskmise Suufusega, enam-vähem kerajad, koon_
dunud peavarrel- ja harudel.kobarjaiks või kännasjaiks liitõisikuiks. Üļdkdtis mitmerealine, paljas või võrkvilļane; lehekesed lineaalsed või süstjad, enam või vähem ripsmelis-hambulised, liibuvate alustega ja laiu'
vate tipuosadega. Välimised ja keskmised üldkatise lehekesed ahenevad
haakjalt tagasikäändunud teravijkuks,,sisemised on sageli püstised,
enam-väĻrem kilejad, sirge või nõrgait haakja tipuga. Õisikupõhi lame'
pisut lihakas, tihedalt ka,etud arvukate harjasjas-kilejate kandelehtedega
(sõkalsoomuštega). Õied kõik mõieniasugu1ised, fertii1sed, korrapära_
1 Tuļetatud s1nast arktos (kr. k.)
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-

karu.

purpufpunaka (harva valge) viietipmelise kellukja-putkja krooniga.
tolmĮkad ulatuvad kroonist kaugele välja; toļmukaniidid vabad, enam_vähem paljad; tolmukapeal on ük's ülemin'e ja kaks-alumist ļiset' Emakakaeļa harud lineaalsed, karvased, pisut kõverdunud. Seemnised piklikud,
ja roiet'e vahel sageli
kü1gedel,t ļamendunud, tömbi tipuga, pikiroideiised
pil<kusega lühi_
ebaühtļase
koosneb
risūurrulised. Pappus paljureaiine,
aluseni vabad'
harjased
\kestest karedatest määrdunudva1geiest harjastest;
varisevad üksikult.
Vahemeremaadest pärinev peretr<ond, mil1e liigid on levinud Euroo_
ja seal
pas ja mittetroopilises Aasias; Ameerikasse on nad si'ss'e viidud
įodunenud. Perekonda kuulub üle kümne liigi, millest mõned on rude'
raaltaimedena ļaialt levinud. Nõukogude Liidus on konstateeritud 1l ļiiki
(neist mitu õige piiratud areaaliga), millest Eestis ersineb neli.
Miimed takjaliigid on ammLįSt ajast ravimtaimed. P'eamiseks droo_
suhkrut, len_
,giks on juured - Raatx Bardanae, mis sisaļdavad inuliini,
leiab
Bardanae
oleurn
õli
.āuvaid dti.ia 1n-t. Ķa viljades sisalduv
on
Takjad
ja
on
söödavad.
võsud
ravimina ļ<asutamist. Noored juured
Įra head meetaimed.
Perekonna tüüpliik on A. Įappa L.

.s,ed,

LĮIKIDE MĀĀRAMISE TABEL
I

Üļdkatis tihedalt võrkvi1lane (väga harva paljas); sisemis'ed ļeheke_
secl värvunud, suhteliselt laiad, tömpja tipuga, miĮlel sageli väike
sirge teravik. Liitõisiļ< kännasjas
Arctįunt. tonlentosurn MiIl.
4. Villtakjas

-

2

Üldkatis nõrgal't võrkvillane kuni paljas; ka sis'emised lehekesed
ahenevad tipu suunas ja lõpevad haakja ieravikuga. Liitõisik kobar2
jas või käānasjas
Liitoi.lķ kännasja,s. Korvõisikud võrd1emisi pikkade (üle l cm) raa_
gudega, üsna paljad, rohelised, 30-45 mm ļaiad1. Sis,emised üld"
įatisā lehekesed õitega ühepikkused või neist pisut pikemad. Õie_
ļ<rooni ülemine, laįem osa iļmselt 1ühem kui alumine, niitjas_putkjas

osa

l'

Suur takja s

-

Arctļum Įappa L'

Liitõisik kobarjas. Korvõisikud peaaegu i,stuvad või õige lühikeste
raagudegā, nõrgalt r,õrkvillased kuni,paljad, rohelised või sisemist'e

üļdkatise 1ehekeste värvumise tõttu punaka varjundiga. Sisemised üļdkatise lehekesed õitest pisut lühemad, pikemad või nendega ühepikku3
sed. Õiekrooni iaienenud osa puikja osaga umbes ühepikkune .

l
1

pudega.

Korvõisikute laius siin

ja

edaspidi antud koos üldkatise ļehekeste laiuvate tip'

3ll

3.

Lehtmetsades ,esinev haruldane taim vitsjat,e, mõnikord kaarjalt allapaindunud harudega. Korvõisikud (20) 30-45 mm laiad, viljumisaja!
ülalt avatud. Sisemised üldkatise lehekesed õiiega ühepikkused võį
neist pisui pikemad. Seeinnised T-!l mm pikad

2. Salutakjas

_

Arctįum nemorosum Lej.

Tavaline ruderaaltaim jäikade, püstiselt eemalehoiduvate harudega.
Korvõisikud (l0) l8-25 mm laiad, viljumisajal ülait kokku tõmbu_
nud. Sisemised üldkatise lehekesed õitest lühemad. Seemnised 46 mm pikad
3. Väike takjas _ Arctįum mįnus (Hill) Bernh..

l. sektsioon Arctįurrl. - EgĮanduĮosa Arėnes in Buļl. Jard. Bot.
Bruxeļles 20:74. 1950 et 24:250.
1954.
üldkatise ļehekesedļ
- Sisemisedsirgevõitu
lineaalsüstjad, vähehaava1 ü1espoole teravnevad,
või enam_
vähem haakja tipuga, harilikult rohelised, vahel nõrgait purpurpunakad.
Õiekrooni servis väljastpooli täįgsti näärmeteta'
l. Suur takjas - Arctįurn Įappa,L.Sp.Pl. 816' 1753, excl. var. p.;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
6 (2):B27. 1929; Arėnes in Bull. Jard. Bot.
Bruxelles 24 (4) 250. l954; Pēt. in Latv. fl. 4:424. l959; Klok. in @"rr.
yPCP lt:436. 1962; Juz. et E. Serg. in Fļ. URSS 27:97. |962; Perring
in Fl. Eur. 4:2l5. 1976.
officinaĮis All. Fl. Pedem. l: l45. l7B5.
- Lappa
L.
major Gaertn. Fruct.
Sem. Pl. 2:875. l79l; DC. prodr. 6:661.
-1837; Led. Fl.
Ross. 2 (2) 748. 1846; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 47B. lB52.
Jlonyx 6oaruoü, n. p.n.ä*run.
(151.

ja

152. joon.)

-

o. Taimed 60-l50 (300) cm kõrged. Vars tugevasti harunenud,"
sageli punakas, kaetud näsajate karvadega ja (eriti õisiku all) heledate_
näärmetega, paiguti võrkviļlane. Lehed rootsulised, lai-südajasmunajad,.
pisut lainja ning hõredalt ja madalalt ogahambulise servaga, väikese
ogatipuga lõppevad; pealmiselt pinnalt rohelised ja enam või vähem,
paljad, alumiselt enamasti õhukesel't hallviltjad, ha,rva va1gevi1tjad või
paljad. Ülemi,sed varrelehed munajad, väiksemad, laba tömbi või kiil,ja
a1usega, üļaosas sageli ogatipuks pikenenud. Juurmiste lehįede roots,
umbes 30 cm, laba kuni 50 cm pikk. Liitõisik kännasjas või kännasjas_
kobarjas, võrdlemisi hõre, üksikõįsikud võrdlemisi pikaraolised. I(orvõisikud vaļdavaļt rohelised, enam_vähem kerajad, suur,ed, koos laiuvate
haakjate tippudega (30) 35-40 (45) mm laiad ja lB-30 mm kõrged,viljumisajal pealt avatud. Üldkatise ļehekesed va1davali paljad (harva
nõrgalt võrkvillased), alumises oSaS ripsjashambuļirsed või peaaegu siledad; vä1imised lehekesed roheĮised, andurjad, kiįsaslineaaļsed (umb.
1 mm laiad), ahenevad pikkamööda kollakaks haakjalt lõppevaks tera.
' Uhe takjaliigi nimi Pliniusel; tuletatud sõnast Įąbeįn (kr. k.)

Į<inni hoidma.

3t2

_

kinni haatama,_

vikuks; sisemised Lehekesed kollakad, rohelised või purpurpunakad, väli_
mistest laiemad, ahenevad pikkamööda nõrgalt haakjaks teravikuks, ula_
tuvad õitest kõrgemale, harvemini on n'endega ,samal 'tasapinnal. Õie_
kroon purpurpunane (harva valge); putkeosa pikkus 5-7 mm, äärise
pikkus 4-4,5 mm (tipmete pikkus seejuures keskmiselt 2 mm). seemnised kitsas-äraspidimunajad, pikiroidelised, 6-7 mm pikad ja 2,5-3 mrn
iaiad, enam_vähem ühilaselt pruunikad või tumeda siksakilise mustriga;
pappuse pikkuŠ 2,5-3,5 mm.
Õitseb juulisi septembrini, viljad valmivad alates augustist.
Eestis ja lähimatel naaberaladel ei näi olevat sage. Leitud ja noteeritud meil peamiseli läänepoolses oSaS (l53. joon.); kasvab ruderaaliai_
mena õued,el, elamute ümbruses, külateede äär,es, ka põllupeenardel ja
rannapõõSastikes.

Üldlevik. Nõukogud,e Liidu Euroopa-oSaS enamikuS va1dkondades,
Kaukaasias kõikja1, Lääne-Siberis Ülem-Toboli va1dkonnas' Ķaug-Idas

lõunapoois,eies valdkondades. Skandinaaviamaade lõunaolsas, atlantilises
ja Kesk-EuroopaS, Vah,emeremaades, Balkaniļ ja Väike-Aasias' Iraanis,
Indo-Himaalajas, Tiibetis, Mongoolia RV-s, Iliina RV-s, Jaapanis; sisseviidult Põhja-Ameerikas. Nitrofiilse ruderaaltaimena prahipaikadel, teede
ja tarade ääres, elamute ümbrus,es, jäätmaadel, ka põllu- ja metsaserva_
d,el, harvemini põldudel umbrohuna. Mägedes esineb l700 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Mitmekülgselt kasutatav taim. Juuri ja noori
maapea1seid võsusid tarvitatakse toiduks (I(esk-Euroopas, Jaapanis,
Hiina RV-s; USA-s koguni kasvatatakse vastavat ktrltuurmestĪ A. edule
wilp.). Juured sisa1davad inuļiini, ekstraktiivaineid, limasuhkrut. Farmakoloogias annab takjas Sassaparilli ja glütseriini asendajaid; on tar_

a

cd

b

l52. joon. Suur takjas (Arctium Įappa): a -. üļdkatise ļeheke, D
õis, d _emaka'suue.
pikilõikes, c

-
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153.

I

joon. Suure takja (Arc{iwn Įappa) leiukohad Eestip.

vitatav 'ka juu'ste hooldamise vahendina. Seemneist saadakse tehnikas
.kasutatavat õli. Mõningaid vorme peetakse dekoratiivseiks. Hea meetaim; mesi on tume ja tugeva aroomiga.

A'

Įappa varieerub suhteliseļt vähe. Eesiis domineerib Ī- Įappa, mida
iseloomustab roheline üldkatis. Purpurpunase üldkatisega f . purpu'rascens'it pole meil seni puhtaļ kujul iäheldatud. Hübriide võib A. Įappa
moodustada kõikide įeiste liikidega. Kõige tavalisem on neist A. Įappa\
A. tornentosum |A. ambiguum (eel.) G. Beck], mida on võidud konsta_
teerida ka Eestist (Saaremaalt ja Pärnu rajoonist).

2. Salutakjas - Arctįum neftĮorosuffĮ t l-ej. in Lej. et Court. in
Magaz. Horticult. l:239. lB33; Vollmann, Fl. Bayern. 754. l9l4; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 829. 1929; Hayek in Rep. sp'ec. nov. regni
veg. Beih.30 (20) :698. 1931; Klok. in O.r. yPCP ll:438. 1962; Juz' et

E. Serg. in Fl. URSS 27:99. 1962; Perring in Fl. Eur. 4:215- 1976. Ą' mįnus Bernh. subsp. neffLorosufft (Lej.) Boswell-Syme, Engl. Bot. 5:25.
1866; Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxell'es 24 (4):253. |954.
- A' auį'
gare (HilI) Evans in Claph., Tut. et Warb., Fl. Brit. Isl. ed. 3. l09l' 1958.

-

Jlonyx ay6panHlrür. (t54. joon.)

I nemorosum (lad. k.)
koosnevas) kasvav.

_

salu_, salus (laialehistest puuliikidest, näit. tammedest
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i54. joon. Salutakias (Arctium nemoroswn)

'

Orig-

o. Taimed 60-200 (300) cm kõrged. Vars vitsja'te, sageli allapoole
kaardunud harudega, roheline või punakas, kaetud näsajate karvadega,
näärm'etega ja enam või vähem'tugevalt võrkvilļase karvastusega. Lehed
rootsulįsed, südajasmunajad, hari1ikult õhukesed, hõredalt sämpunudhambuiise Servaga, p.ealmiselt pinnalt rohelised, enam-vähem paljad, alumiselt nõrgalt viltjad või peaaegu paljad. Juurmiste lehtede roots kuni
60 cm, laba kuni 50 cm pikk' Liitõisik kobarjas; iipmised korvõisikud
enamasti 2-6-kaupa ļ<oondunud, kusjuures aļumįsed on üksteisest eemal,
ülemised väga ligistikku. Korvõisikud lühiraolised kuni peaaegu raotud,
pisut lapikult 'kerajad' (20) 30-40 (45) mm laiad ja 20-2F mm kõrged,
viljumisajal pealt avatud. Üldkatise lehekesed enamasti paljad, alumises
osars rip5jashämbulised, rohelised või punaka varjundiga, süstjad (l,5l,75 mm laiad), andurjad, 'tugeva haakja tipuga lõppevad, sisemised
veidi ļaiemad, ahenevad pikkamööda peeneks lraakjaks teravikuks, õitega
enamasti ühepikkused. Õiekroon purpurpunane; putkeosa 5-6 (B) mm,
'servis 5-7 mm pikk (tipmete pikkus sellest |,5-2 mm). Seemnįsed kitsas{raspidimunajad, nõrgalt ristikortsulised, 7-8 (ll) mm pikad ja
2,5-3,5 mm laiad, pruunid musta mustriga; pappuse pikkus 2,5-3 mm.
Õiįseb juunist augustini.
Levik Eestis vajab selgitamist. Liiki p,ole varem siin sedastatud.
<<Eesti floora>> käesoleva köite jaoks h,erbaarmaterjali läbitöötamisel leiti
paar herbaarlehte suureõisikulist ning -seemneli'st takjat, mis oli kogutud
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l55. joon. Salutakja (ArctĮum nemorosum\ ,ļ<indlad
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ja kaheldavad leiukohad

E,estis.
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1949. a. Puhtulaiult. Määramisel sobisid ka teised tunnused A. nemorosurn'i kirjeldustega, samuti kasvukoht (salu_lehtmetsars tee äär'es). Leiud
Hiiumaait Palli įülast ja Rapla rajoonist ohuko'tsult jäävad küsitavaks
herbaarmaterjali puudulikkuse tõttu. Kirjandus,e andmeil (Hultēn' 1950)
on salutaklai teitud ka Loode-Eesti saarielt. (155. joon.) Teadaolevad
vähesed läįimad leiukohad on Pihkva oblastis (samuti salutaolises leht_
metsas), Lätis l(oiva jõe orus, Lõuna-Soomes, AhvenamaaĮ ja Rootsi's'
Eesiit näib läbivat liigi leviku kirdepiir.
Üldļevik. Nõukogude Liidus peamiselt Euroopa-osa lõunapoolsema_
tes valdkondades ja Ees-Kaukaasias. Skandinaaviamaades ja Kesk- ning
atlantilises Euroopas.
Eelistab kasvada hõredates metsades, metsas'ervades ja' -lagendikel,
põõsastikes, harva hoonete lähedal, teeservadeļ, kõnnumaal. Mägedes võib
esineda umb. 1800 meetri kõrguseni'

I(ohati (Tallinnas, Īiäädemeestel, Laatre ja Narva jõe ääres) leidub
A' nemorosurn'i ja A. rnįnus'e vahep,eaĮset mesti, mille taksonoomilist
väärtust pole usaldusväärse võrdlu'smaterjali puudumise tõttu praegu
võimalik įindluk. üeha. Kuigi ėrinevatest paikkondadest pärit, on kõne'
aluste taimede herbaarma'terjal omavahel üsna Sarnane. Korvõisikud on
keskmiselt 2,5 cm laiad, üldkatised tugevali tumepunaka varjundiga
(samuti nagu varred ja ,harud), võrdlemi'si paljad. Võib-olla on tegemist
hübriidiga A. mįnus ){ A. nemorosuįrL. Võimaļik, et ülalmainitud mesti,
eriti kui arvestada tema esinemist Kirde-Eestis, pidas silmas ka Ruprecht,
kui ta kirjeĮdas oma taksonit A. mįnus 3) macrocephaĮum Rupr. Kroon_
ļinnast. Nõu'kogude Liidu <Fļoora>> autorid sa'mastavad seda küll hübrii_
diga A. netrļorosuftį\A. tomentosunl (Juz. et E. Serg. 1. c.: l05), kuid
väįemalt Eesti maįerjal ei näita mingit tendents| A. tomentosum'i poole.
.Seevastu on ilmset hübriidi A' nemorosurn x A. tomentoszrz leitud Puhtu1t. Kogutud herbaareksemplari iseloomustavad hõre kobarjas liitõisik
ja võrkvillased korvõisikud.
mįnus į (Hi11) Bernh. Syst. Verz. Erfurt.
Fl.. Mitt.-Eur. 6 (2) : 831. l929; Pēt. in
ļ34. 1B00,
yPCP |t:442. |962; Juz' et E' Serg'
Õ.rr.
Latv. fĮ. 4:425' 1959; Klok. in
in Fl. URSS 27: l00. 1962; Perring in Fl. Eur. 4:2l5' 1976. - A. rrlįnus
subsp. ffLinLĮs, Arėnes in Buļļ. Jard. Bot. Bruxelles 24 (4):252. 1954' Lapįa mįnor Hill, Veg. Syst. 4 :28. 1762; DC. Prodr. 6:66l. lB37; Led. Fl.
Ross. 2 (Ą : 7aB. 1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u'
L. gtabra Lam. Encycļ. Mėth. l:377. 1783, p' p' _
Curi.. 47B. 1852.
Jionyx uanurŽ. (156. joon.)
o. Taimed 50-120 (l50) cm kõrged. Vars püstiselt eemalehoidu'
vate harudega, punakas, harvemini roheline, kaetud näsajaie kõverdunud
karvadega, naaimetega ja sageli ka võrkvillase karvastusega. Lehed
r,ootsulised, munajad, harvemini laimunajad, pisut lainja, peaaegu tefve,

3. Väike takjas - Arctįurrl
s. str.; Hegi, Įllustr.

I
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mįnus (lad' k.)

_

väike.

W
ģ

156.

joon. Väike takjas (Arctiunl. minus): a

a

_

taime haru, b

-

seemnis. orig

Īl

nõrgalt hambulise või mõnevõrra sopilise S,ervaga' teritunud ogaja
tipuga; lehelaba alus pisut südajas, sirge või veidi kiiljas (eriti ül.emisįel
lehtedel). Lehed pealmiselt pinnalt rcheļi,sed ninģ enamasti paljad, alu-

miselt enamasti hallikasrohelised ning õhukeselt viltjad, harva valgeviltjad või peaaegu paljad, mõnikord märgatava'te läbipaistvate näärmetega.
,Ülemised lehed tunduvalt väiksemad, tervema Servaga, kuni kitsasmunajad või peaaegu elliptilised. Juurmiste lehįed,e roots kuni 30 cm pikk,
laba kuni 30 cm pikk ja 23 cm lai. Liitõisik kobarjas, hõredam või tihe,dam. Korvõisikud lühiraolised (raagude pikkus harilikul't 0,5-3 cm),
pisut lapikult kerajad, (10) lB-25 (30) mm laiad ja (10) l5 (20) mm
kõrged, viljumisajal tipul kokku tõmbunud. Üldkatise lehekesed nõrgalt
võrkvillased, alumises osas ripsjashambulised, rohelised või punaka var'jundiga, süstjad (alusel 0,7-l mm laiad), andurjad, ahenevad haakjalt
lõppevaks kollaseks või punakaks tipuks; sisemis,ed Įehekesed sageli üle-mises osas punakad, õitest lühemad, iõpevad nõrgal't haakja teravikuga.
'Õiekroon roosakas- või purpurpunane (harva valge), (B,5) 9 (l1) mm
pikk, putkeosa ja servis enam-vähem ühepikkused (servise tipmete pikkus
keskmiselt l,5 mm). Seemnised peenikesed, äraspidikoonilised, kandili_
-sed, tugevasti põikikortsulised, (4) 5 (7) mm pikad ja |,75-2 (2,8) mm
laiad, punakaspruunikad tumeda siksakiga või üļeni tumedad; pappuse
pikkus 1,5 (2) mm.
Õitseb juuli keskelt augusti lõpuni, harva kau,em (näit. oktoobri
lõpuni).

Eestis levinud hajusalt üle kogu territooriumi; sagedam näib olevat
-Ķagu-Eestis. Kasvab tee-, aia- ja põlluservadel, aedades ja õuedes ning
mujal hoonete ümbruses, ka parkides ja kaldavõsades.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas enamikus valdkondades;
sageli märgitud ka Kaukaasias esinevaks, kuid seal asendab įeda tavaliselt .4' Paįįadįniį (Marc.) Gr'ossh. Väljaspool Nõukogude Liitu Skandi.naaviamaad,es, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Va,hemetemaades, Balkanil; sisseviidult Põhja-Ameerikas. Kasvab teeservadel, prahipaikadel, elamute ümbruses, põllupeenardel, uudis- ja kõnnumaadeļ. Mägedes võib
"esineda 1400 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Kasutatav samuti nagu A. lappa.

A.

rrlįnus varieerub peamiselt korvõisikute SuuruSe' karvastuse ja
värvuse poo1est. Meil võib peale domineeriva va'r' mįnus'e eristada veel
var. pubescens Bor., mill,e peamiseks eristustunnuseks on tugevamalt
võrkvillane üldkatis (kogutud mitmelt poolt, näiteks osm,ussaarelt,
Ruhnult, Velise ja Tapa ümbrusest, Mustveest).
Väike takjas võib hübriide moodustada kõikide teiste liikidega, kuid
Eestist pole seni sedastatud ühtki kindlat hübriidi. Väikese ja salutakja
vahevormi kohta vt. lk. 318.

in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 20: ll2.
Sisemised üldkatise įehekesed ülespoole enam-

2. sektsioon GĮandulosae Arėnes

l950 et 24:254. l954.
320

-

vähern laien,enud, tömbid, intensiivselt purpurpunakad. Õiekrooni servise
aļumises (terves) osas väljaspool väikesed kolļakad hulgarakulised näärrned.

4. Villtakjas

Arctįum tomentosurrtļ Milļ. Gard. Dict. ed. B' n" 3.
- Fl.
Mitt.-Eur. 6 (2) : B32. 1929; Arėnes in Bul1. Jard.

1768; Hegi, Iļiustr.

Bot. Bruxelles 24 Ģ):25a. 1954; Pēt. in Latv. Īl.4:423. 1959; Kļok. in
VPCP 11:433. 1962; Jttz' et E. Serg. in Fl. URSS 27:107. 1962;
Perring in Fl. Eur. 4:215. 1976.
- A. tappa var. p. L. Sp. Pl. 816. 1753.
Lappa tomentosa (Mill.) Lam. Fļ. Frang. 2:37. l77B; DC' Prodr. 6:
,66l.
lB37; Led. Fļ. Ross. 2 (Ą:7a9' l846; Wied. et Web. Beschr.
p'han. Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. 47B. tB52.
Jlonyx soüJioųĮrltü.
Õ.n.

(157. joon.)

o. Taimed 50-150 (200) cm kõrged. Vars enamasti punakas või
pruun, kaetud näsajate karvadega, näärmetega ning võrkvillase l<arvastus,ega. Lehed rootsulised, munajad, südaja alusega või ļaisüdajad, tömbi
või tömpja tipuga, millel väike ,ogateravik, hõredaįt ning ebakorrapäraselt ogahambulise servaga, pealmiselt pinnalt rohelised ning paljad
(harva pisut udekarva'sed), alumiselt enam või vähem tihedalt hallviltjad (mõnikord ka valgeviltjad või peaaegu paljad) ja kullakarva näärmetega. Ülemistel lehtedel on alus sirge või kergelt ümardunud, SerV
tervem ja tipuosa sujuvalt ahen'ev. Juurmiste lehtede roots kuni 40 cm
pikk, laba tavaliseļt umbes 30 cm pikk ja 20-25 cm lai. Korvõisikud
mitmesuguses pikkuses (l-B cm) räagudega, kuid asetsevad enamvähem ühes tasapinnas, moodustadg5,kännasja liitõisiku. Üksikõisikud
enam-väh,em kerajad, (l2) 25-33 mm laiad ja enamastļ 20 (|2-25) mm
kõrged, viljumisajal tipul ava'tud. Üldkatise lehekesed iugevalt võrkvi11ased (vähemaļt noorelt), harva paljad, alumises osas ripsjashambulised;
vä1imised 1ehekesed r,ohelised, harva purpurpuna1rad, andurjad, a1useļ
laiemad (l,25-l,5 mm), ül'espool,e tugevalt ahenevad ja haakja tipuga
lõppevad; sisemised värvunud (kollakad, üleni või ainuįt tipuosas purpurpunakad), lineaalsüstjad, alusel 2-2,75 mm 1aiad, tipul tömpjas-sakilised ning väikese sirge teravikuga, õitest lühemad. Õiekroon purpurpunakas (harva valge), kaetud hajusate näärmetega, putkeosa (4,5) 6
(7) mm, servis 4-5,5 mm pikk (tipmete pikkus 2-2,5 mm). Seemnised
.äraspidikooni1ised, tugevalt pikiroide1ised ning nõrga1t ristikortsu1ised,
5-6 mm pikad ja 2,5-3 mm laiad, heledad tumedate siksakiļiste laiku,dega, harvemini enam-vähem ühtlaselt ha11ikas- või punakaspruunid;
PaPPuse

lriTäĻ?ffii,fr,T.

.algusest.

:" augustis; valminud vilju on alates augusti

Eestis, samuti lähimatel naaberaladel kõige harilikum takjaliik. Kas'vab įeeservadel, parkides, õu,edel, var,emetes, jõ,ekallastel jm.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kõikjal, välja arvatud Kaukaa:sia, kus on vaid põhjaosast teada mõned leiukohad. Skandinaaviamaa-

I

tomentosum. (lad. k.)

2l Ecsti NSV fļoora VI

-

viltjas
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l57. joon. Villtakjas (Arctium tomentosumJ: a - taime üldkuju, b _ osa liitõisikust,
c _ seemnis pappusega' d _ välimine üldkatise ļeheke, e _ sisemine üldkatise
leheke. Orig.

ģes, Kesk- ja atlantilis,es Euroopas (Inglismaal tulņukana), Balkanil
ning Väike-Aasias ja Džungaaria-Kašgaaria valdkonnas; sisseviidult
Põhja-Ameerikas. Esineb prahipaikadel, teede ja müüride äär'es, jõgede
ja ojade kallastel; põõsastikes ja metsaservad,el, aedades' põllupeenardel,
kõnnu- ja jäätmaad,el jm. Mägedes on konstateeritud kuni 1500 m kõrguseni. Kasvab meelsasti savipinnasel.
Majanduslik tähtsus. Samasugune kui .4. lappa'|. Eestis kõige sagedama liigina ka kõige enam kasutamist leidnud.

Vilļtakjas varieerub suhįeliselt vähe. Tuntuim on var' glaberrįmurrl
Fr., mill.el üldkatise lehekesed on väga nõrgalt võrkvil,lased või täiesti
paljad ning harilikult tume-purpurpunased (kirsikarva). Eestis on kogutud Saaremaalt. Hübriide võib anda kõikide liikidega, kuid Eestist on
teada vaid hübriid suure takjaga (vt. lk. 3l5).

51. perekond karuohakas

-

Carduust L.

Sp. Pl. 820. 1753, s. str.

Ühe- või kaheaastased, harva mitmeaastased, harilikult tugevasti
torkavad rohttaimed. Varr'eĮehed enamasti laskuvad, sageli üldkujult piklikud, suured, įerved kuni sulgjagused. Sageli esineb juurmine lehekodarik. Korvõisikud homogaamsed, keskmised kuni suured, tavalis'elt kerajad, üksikult või rühmiti peavafre ja harude tipus, väheste (l0-l2)
või paljude (l00) õitega. Üldkatis mitmesuguse kujuga. Üldkatise lehekesed asetsevad katusekivide taoliselt ja mitmerealiselt (5-15 rida),
r,äļimised munajad, kolmnurkjas-munajad, süstjad või lineaalsed, lühikese või pika 'Įeravikuga; kesļ<mised pikemad, mõnikord laias't alusest
ülespoole järsult ahenevad; sisernised enamasti kõige pi'kemad, kilejad,
teritunud või tömpunud, mõnikord ülemises oSaS värvunud, enamasti
poĮe torkavad; kõik üldkatise lehekesed nõrgalt või tugevalt eenduva
keskrooga, paljad või mitmesuguselt karvased. Õisikupõhi lame või ker'
geli nõgus, tihedalt harja.stega kaetud. Õiekroon putkjas-peekerjas, enamasti eba,korrapäraselt 5 hõlmaks lõhesiunud, purpurpunane' oranž,
looša, helesinakas-roosa, harvemini valge või kollakas, enamasti sirge,
äärisõįtel vąhel põ1vjalt kõverdunud. Tolmukaniitide keskosa enamasti
pikkade karvadega. Emakakael kahe lühikese haruga, alusel lühikestest
karvadest vöödiga. Seemnis,ed 3-6 mm pikad, piklikud, enamasti kergelt 1amendunud, siįedad, pikijoonelise pinnaga. Pappus paljurealine,
harjased sageli erisuguse pikkuse ja jämedusega; alusel on nad rõngaks
liitunud, seetõttu variseb pappus įervikuna; iga harjas koosneb võrdle_
misi jämedast keskteljest ja on külgedel varustatud lühikeste trihhoomidega, mille pikkus ei ületa pappuse harjase kesktelje läbimõõtu. Ena1 ohakataoliste torkavate taimede nimį vanaroomļastel.
2l
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masti'on pappus valge (Aafrikas esinevatel iiikidel ,pruunikasvalge või

pruun)
Karuohaka perekonda ļoetakse ligi l20 liiki' miļlest NSV Liidus esi*
neb 31; neist kuulub Eesti floorasse ainult 4liiki. Karuohakad on ļevi*
nud peamisel't Euraasias ja Põhja-Aafrikas, mõned liigid esinevad tulnukatena ka Põhja-Ameerikas ja Austraaļias. Tekketsentrumiks peetakse
Vahemeremaid.
Peaaegu kõik karuohakad on head meetaimed, kuid mulls oSaS
(eeslite sööt, rasvõli sisaidavad idulehed) on nende majanduslik kasu
tühine. Paljud liigid on aga tülikad põllu- ja niiduumbrohud.
Perekonna tüüpliik 'on Carduus nutans L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

2:

Korvõisikud suur,ed, enamasti 3-5 cm läbimõõdus; üldkatise lehekesed 3-B mm laiad, enam või vähem kõverdunud, keskpaigas soon*
dunud. Lehed mõlemalt pinnalt rohelised, peaaegu paljad .
2
Korvõisikud väiksemad, kuni 3 cm läbimõõdus; üldkatise lehekesed
a||a 2 mm laiad, püstised või kaarjalt eemal,ehoiduvad, ei ole soondunud. Lehed mõlemalt pinnalt rohelised või alumiselt hallviltjad .
l:
L,ehed, varr,e alumine osa ja valdavalt ka üldkatis täiesti paljad_
Ü1dkatise 1ehekeste ülemine oSa (pealpool soondumist) hari1ikuĮt.
vähemalt 14-20 mm pikk ning alumisest osast tunduvalt ļaiem."
Korvõisikud enamasti püstised
2. Thörmeri karuohakas
Carduus Thoermerį Weinm-

-

ja ,enamasti ka üldkatis enam või vähem karvane. Üļdkatise lehekeste üle,mine osa 5-20 mm pikk ning aĮumisest osast
enamasti vaid vaevaltmärgatavalt laiem. Korvõisikud longus
Lehe'd, vars

l.

Longus karuohakas

-

Carduus nutans L.

3' Taimed

tumerohelised. Varred haprad. Lehed pehmed, õrnade pehmete ogadega, alumiselt pinnalt hallviltjad. Korvõisikud koondunudr
enamasti mitmekaupa õisikuraagude ülemisse ossa
3. Kähar karuohakas _ Carduus crispus L.

Taimed sinkjad või kollakad. Varred sitked. L'ehed kõvad, tugevalt
torkavate ogadega, ka aįumiselt pinnalt rohelised. Korvõisikud hari_
ļikult üksikult, harvemini kahe- või kolmekaupa
Carduus acanthoides L.
4. Torkav karuohakas

l.

-

rj'da Nutantes Kazmi in Mitt. Bot. Staatssamml. (llünchen) 5:
305. 1964.
Vars enamasti ül'emises osas tiivutu, mõnikord kuni õisi_

kuni kitsatiivaline; tiivad oga1ishõlmised. Lehed pįklikud, paljad või
32.ģ

ämbļikuvõrkjas_villased, sopilishõlmised või sulglõhised, hõlmad (segmendid) peene või tugeva ogaga lõppevad, serval peenemalt ogalisripsmelised. Korvõisikud 3-l0 cm läbimõõdus, püstised või longus. Üldkatise
lehekesed keskmiselt 3-9 mm laiad, keskosas soondunud, ülalpool süstjad, pikkamisi ogaks ahenevad.

1. Longus karuohakas
Cąrduus nutans ļ L.,Sp. Pl. 82l' 1753; DC.
Prodr. 6 :621,. 1837, excl.- var.; Led: Fl. Ross. Z (2) :718. lB45;
Wįed. et Web' Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. 476' 1852; Pēt. in
Latv' fļ. 4:427. 1959; Kļok. in <D.n. yPCP l1:514' tg62; Tamamsch. in
Fļ. URSS 28 : l0. 1963, p. p. ' C. nutans subsp. eu-nutans GugĮer in
Schinz et Kell. Fl. Suisse ed. fr. 613. 1909, p. p.; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (Ą:8a7.1929.
C. nutans subsp. nutans
in 'Bull. Jard.
- Ärėnes
Bo't. Bruxell,es 24 (a) -:278. 1954; Kazmi in Mitt.
Bot. Staatssamml.
(München) 5:325. 1964; Franco in Fļ. Eur. 4 :223' |976.
- C. mucrolepis Peterm. in Flora 27 :492. 1844.
C. nutans var. Įatisquamus
Belli
in Malpighia 2:265. l8BB.
C. nutans
subsp. macrolepis,(Peterrn.)

-

Ķazmi,1. c. :326.
noHuKarcuļuü'' (l58. joon.)
- ŲepronoJl'ox
(l00) cm kõrged. Varred püstised (harva pisut
o. Taimed 25--70
tõusvad), vaoļised, ämb1ikuvõrkjalt karvased, katkestunult tiivu1ised ja
pikkade ogadega, enamasti ülemises osas väheste lühikeste harudega.
AĮumised 1ehed elliptiļised, sppi1ised, ah'enevad lühikeseļ<s rootsuįs.
Keskmised ja ü1emised lehed süstjad, sulgjaguselt sopilised' laskuvad,
pinnalt hõr,edaļt karvased, harvemini,ainult roodudel karvadega; lehe_
laba pikkus 4-20 cm, laius 2-7 cm;' segmendid omakorda 2-5 (10)
hõlmaga. Korvõisikud longus, ühekaupa, 2-5 cm läbimõõdus, raod val_
geviltjad, tiivutud, kuid ogalised, harva katkestunullt tiivulised. Üldkatis
poolkerajas, enamasti nõrgalt ämblikuvõrkjas-karvane, mõnikord purpur_
punakas. Üldkatise lehekesed mitmesugused
ja keskmised
- välimised
allpool keskkohta veidi ahenenud ja põlvjalt kõverdunud,
sisemised enam_
vähem ühtlased ja püstised, keskmised ļehekesed 10..-30 mm pikad ja
2-5 (6) mm laiad, nende alumine osa enam-vähem paraįleelsete Serva_
dega ja tavaļiselt vaid veidi kitsam kui ülemine süstjas, pikkamisi torka_
vaks ogaks ahenev osa. Õiekroon purpurpunane' kuni 23 mm pikk; tip_
mete osa 6 mm. See'rnnised 3-4,5 mm pikad, helehallid, mõnikord]
peente tumedate pikijoonlega. Pappus l5-l8 mm pikk.
Õitseb juuni lõpust augusti lõpuni; valminud vilju on alates juulist.
Esineb peamiselt Põhja- ja Lääne_Eestis. Kasvab raudįeede ja maanteede ääres, harvemini karjamaadel, söötidel ja jäätmaadol, mererandadel. Et varasemates käsitlusies pole longus karuohakat ja järgmist liiki
eristatud, siis on levikukaardil (l59. joon.) andmed mõlema liigi kohta
koos.

Üldlevik.

NSV Liidu

Skandinaaviamaades, Kesk-

I

nutans (lad. k.)

-

Euroopa_,osa 1äänepool,setes va1dkondades.
ja atlantilises Euroopas ja Vah,emeremaa-

longus.
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a
l58. joon' Longus karuohaka tüüpteisend (Carduus nuįans var. nutans): o
üldkuju' D _ õis, c _ üļdkatįse leheke otse_ ja külgvaates. orig.
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l59. joon. Longus karuohaka

,'**r?rulo*Į!Iį.ļį.]nor*eri

-t''

oc.r

'j'

't- .J

kaņuohaka (C. Thoermeri)

r

-ė'

160.
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joon. Longus karuohaka (Carduus nutans s' str.) levik väljaspool Nõukogude
Liitu. (Kazmi järgi.)

des. (l60. joon.) Kasvab teeservadel, karjamaadel, põllupeenardel, kesa_
del ja jäätmaadel, jõgede uhtsetteil, niitud,el, prahipaikadel; mägedes esi_
neb 2000 m kõrguseni. Eelistab lubjarikast pinnast.
Majanduslik tähtsus. Kahjulik umbrohi. Hea meetaim, milļelt saadakse kvaliteetset, 'heledat, väga aromaatset ja māitsvat mett. Võib kasutada ka dekoratiivtaimena. Seemnised sisaldavad idu1ehtedes 20-30 0Ä
rasvõli.
Carduus nutans'i ja rea Nutantes teiste taksonite mahtu ja omavahelist
sõltuvust on käsitatud väga mįtmeti. Ka Kazmi (1963-1964) pole oma
vastavas m,onograaf ias seda küsimust suutnud rahuldavalt lahendada.
Eriti ebamääraseks jäävad seetõttu levikuandmed nii maailma ulatuses
kui ka teatavate väiksemate piirkondade kohta, seda enam, et need,tak_
'sonid võivad tulnukatena ļevida oma algkodust üsna kaugele.
Eestist kogutud vähesevõitu C. nutans'i materjal lubab siin eristada vaid kaks põhilisemat tüüpi:
, Vāf. latisquamus Beļļi l. c. (Carduus macroĮepis Peterm. l. c.)
korvõisikud 3-5 cm läbimõõdus; üidkatise keskmised ļehekesed g,'s-s
(6) mm laiad ja (16) 23-28 mm pikad, ülemine osa aļumisest enam või
vähem märgatavalt lai,em; keskmised varrelehed enamasti suuremad kui
j1ļptel1enal g-20 cm pikad ja 3,5-7 cm laiad); kogutud Põhja_ ja
Lääne-Eestist raudteede ja maanteede äärest;
var' nutans
korvõisikud 2-3 cm läbimõõdus; üldka'tise keskmised
ļehekesed 2-3,6 -mm laiad ja 10-20 mm pikad, ülemine osa aĮumisega
ühelaiune või ainult pisut 1aiem; keslrmised varr,el,ehed enamasti väiksemad kui eelmisel įeisendil (4-t4 cm įikad ja 2-4 cm laiad); kogutud
eranditult Lääne-Eestist, peamise1t saartelt ja laidude1t' Käsitatud ka
tüüp-alamliigina (subsp. nLĮtans, Franco in Fļ. Eur. 4 :227' 1976).
C. nutans võib hübridiseeruda tei'ste Carduus'e liikidega. Meil on
seni leitud hübriidi C. crispus'ega (vt. ļk. 334).

2. Thörmeri karuohakas
Carduus Thoermerįl W'einm' in Bull.
- lB37;
Soc. Nat. Mosoou l0 (7) :69,
Led. Fl. Ross. 2 (2):7t8. l84b;
Iljin in Bulļ. Jard. Bot. Acad. Sci. URSS 30 (3-a) :349. l932, excl.
subsp.; Geideman, Onp. pacr. Mo.rr4. 286. lg14; Klok. in O,,r. VpCp
tl :5lB. 1962; Franc,o in Fl. Eur. 4:223. 1976. C. ĮeĮophųĮlas Petrovič,
Add. fl. Nyss' l05. 1887. * C. nutans auct'- Ųeprolo.ltox Teprr.lepa.
(161. joon.)

o' Varred püsiised, a1umises osas paljad, ülemises peenviltjad.
L9hed täiesti paljad, mõnikord sinakad, metalliläikelised, ogalised. Kįsk_
riised varrelehed sulghõlmisel't kuni sulgjaguselt sopilised, 7--25 (30) cm

pikad ja 3-ll cm laiad. Korvõisikud enamasti püstised, (3) 4-4,5
(6) cm ļäbimõõdus. Üļdkatis paljas, väga harva kergeli ämblikuvõrkjas.
,, l o.

ümbrusest.
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Thörmeri -järgi, kellega koos

J. A.

Weinmann kogus seda taime Tāmbovi

b

a

16l. joon. Thörmeri kar,ūohakas (Carduus Thoe,rmeri)i

a _ faime

katise leheke otse- ja külgvaates.

orig,

üldkuju;' ü'

_'üld_l

r
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į

il

162. joon. Thörmeri karuohaka (Carduus Thoerrnerį s. str.)
kogud.e Liitu. (Kazmi järgi.)

\

levik väljaspool Nõu'

Üldkatise keskmised lehekesed (l5) 20-30 (35) mm pikad ja (3) 4_
6,õ (B) mm laiad, ülemine osa munajassüstjas, harilikult tunduva1t laiem
kui alumine osa' soondumiskohas põlvjalt kõverdunud. Muude tunnuste
poolest sarnaneb C. nutans'iga.
Esineb peamiselt Põhja-Eestis (levik antud koos C. natans'iga;
l59. joon.), kasvades raudtee ja maantee äär,es, kuivadel karja' ja jäät_
maadel, vanades paemurdudes jm. olemasoįeva herbaarma't'erjali põhjal
enam levinud kui C. natans.
Üldleviku kohta andmed ebaselged. Iljini (1932) jt. järgi on levinud
valdavas hulgas Nõukogude Liidu Euroopa-,osa valdkondadest. Kazmi
(l964) järgi esineb pärismaisena või tulnukana Nõukogude Liidus, Skan_
dinaaviamaades, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, läänepoolseis Vahem'eremaades, Balkanil ja Väike-Aasias. (l62. joon.)
Majanduslik tähtsus Samasugune kui C. nutans'i|. Ilusa leheroseti
tõttu kasutatav ka ilutaimena.

2. rida Crispi Kazmi in Mitt. Bot. Staatssamml. (Münclren)

5

:

alļ
307. |964.
- Vars kuni korvõisikuni tiivuline, väga harva korvõisiku
pikemalt tiivutu; tiivad ülalpool kitsad, allpool ļaiemad, ogalishõlmised.
Lehed süstjad või munajassüstjad, pealmisel pinnal paljad või karvased,
aļumisel pinnal sirgete mittesepteeritud karvadega kergelt või tihedalt
kaetud, enam-vähem valkjad, sopilishõlmised või sopilissulgjagused, hõl330

mad (segmendid) nurgelishambulis,ed, peenteks ogadeks üleminevate
hammastega. Korvõisikud varre ja harude tipus enamasti kuhjunult,
väga harva üksikult. Üldkaiise lehekesed lineaalsüstjad, tipu poole ahenevad kollakaks ogaks.

3. Ķähar karuohakas - Carduus crispus 'L.Sp.Pl. B2l. 1753; DC.
Prodr. 6:'623. 1837, excl. var.; Led. Fl. Ross. 2 (2):720. 1846;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 475. lB52; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 860. 1929; Pēt. in Latv. fl. 4:42B. 1959; Klok.
in O.n. yPCP 1l:501. 1962; Tamamsch. in Fl. URSS 28:23. 1963. C' crispus subsp. crispus
Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 24 (a):
28l. l954; Kazmi in Mitt. Bot. Staatssamml. (München) 5 :369. l964;
Ųepmnoūox KypĪ{aBuüt. (|47. joo,n. &,
Franco in Fl. Eur.4:225. |976'
163.

ja

o.

-

164. joon.)

Taimed 30-150 (200) cm kõrged, tumerohelised. Vars püstine,
ruljas, vaoiin,e, nõrgal't villkarvane, kuni päris üles kitsa1t tiivuline ja
peente teravat,e ogadega, harunenud vahel alates keskpaigast, enamasti
āga sellest kõrgemalt; tiivad katkestunult'sopilishambulised, ogad võrdlemisi p,ehmed, l-3 mm pikad. Lehed üldkujul't elliptilised, süstjad või
munajas-e1liptilised, peal,miselt pinnalt hajusalt karvased või peaaegu
paljad, alt hallviltjad, mõnikord nõrgemini karvastunud. Alumised lehed
kuni 30 om pikad, 5_20 cm ļaiad, ahenevad tiivuliseks rootsutaoliseks
aluseks, mõnikord vähem karvased kui ülemised (isegi päris paljad),
eba,korrapäraselt ruljad, sopilishambulised ja hõlmised kuni sulgjagused;
hõlmad kolmnurkjad või munajad, omakorda lõhestunud kolmeks kuni
viieks nõrgalt ripsmelis-ogalise servaga tipmeks, milļest keskmine on
teistest pikem. Keskmised ja ülemised lehed väiļ<semaks muutuvad, laskuvad, ebakorrapäraselt sulgjassopilised või sulglõhised, harva peaa,egu
sulgjagused, 6-25 cm pikad ja 2-10 cm laiad, ripsmelis-ogalise servaga, selgete roodudega. Õisikuraod väijuvad lehekaenaldest, valgeviltjad, enamasti kuni päris üles tiivulis-ogaļised või lihtsaļt ogalised. Korvõisikud kes,kmiselt 2 cm pikad, munajad või enam-vähem kerajad, 3-5kaupa harude tippu koondunud; harva on neid ainult üks või kaks. Üldkatis nõrgalt ämblikuvõrkjaskarvane, mõnikord purpurjas, keskmiselt
l,5 cm pikk ja lai; üldkatise lehekesed lõpevad nõrga saleda ogakesega,
noortes õisikutes on püsĮised; välimised on lineaalnaaskeljad, umbes
l mm laiad, õitsemisajal kergelt tagasi kooldunud, kõverduskohani liibuvad; sisemised on õhukesed, peaaegu kilejad, liibunud. Kr,oon hariļikult
purpurpunane, väga harva valge, l1-l3 mm pikk, tipmete pikkus seejuures 3,5-4 mm. Seemnised 3-4,5 mm pikad ja 1,2-1,4 mm laiad,
hallikaskollakad, peente tumedamate pikijoontega ja peenelt punkteeritud; pappus valkjas, enamasti l0-ll mm pikk.
oitseb ja viljub juuni keskelt augusti lõpuni või septembrini.
Võrdlemisi sage nitraatiderikkal pinnasel
- teeservades, hõredates
metsades (eriti lepikutes ja klindialustes metsades), mererannas ja lai*

I

crĮspus (1ad. k.)

-

kähar
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0

'i .,
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į63. Kähar karuohakas (Carduus crispus): a
- tüüpvorm (f. crispus),.ä
vormi (f. intermedius) leht. Orig.
ļ

(.

_

vahelmise

Į64' joon. Käharä karuohaka šopilishamb,u1ine vorm (Caräutts crĮspus'Ī. sinuatodentatus)
Orig
4,,

dudel, veekogude, eriti jõgede kallastel (kuivadel ļuhaniitudel) ją kaldapõõsastes, parkides, varemetes, raudįeetammidel, harvemini umbrohuna
rohu-''ja põllumaadel.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa.osas, Kaukaasias, Siberis, Ķaug-Idas,
harva Kesk-Aasias. Kogu Euroopas, Armeenia-Kurdistani valdkonnas,
Iraanis; tulnukana Põhja-Ameerikas, Argentiinas, Jaapanis. Kasvab
umbr<.'huna põldudel, väikestes põõsastikes, metsades niisketes ja varjukates kohtades, vooluvete ääres, hekkides, kõnnumaadel, kraavikaļlastel,
raiesmikel,' külatänavatel, raudteetammidel. Mägedes esineb ligi 2000 m
kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Meetaim. Umbrohi.

C. crispus on väga tugevasti varieeruv takson. Eristustunnusteks on
peamiselt korvõisikut.e Suurįļs' nende üldkatise karvasus, lehtede lõhestumise määr ja nęnde alumise pinna karvasus, taime ogalisus jne. Läänepoolset rassi, mill,ele on iseloomuįikud väga karvased korvõisikud
ning tugevamalt ļõhestunud, väga ogalised ja a.lumiselt pinnalt vähem
l<arvased lehed, eristatakse viimasel ajal teise alamliigina
- subsp. occidentaĻįs Chass, et Arėnes [subsp. muĮtifĮorus (Gaud.) Ffanco, Bot. Jour.
Linn. Soc. 7l:48' 1975ļ. Seda ei õnnestunud Eesti materjalisi tüüpilisel
kujul leida. Lehtede lõhestumise määra järgi aga võib meil eristada
kolm vormi:
Ī. crispus (Ī. pinnatifįdus Schalz)
sügavalt sulgjagu- kõik lehed
sed (l63. joon., a); võrdlemisi harva, peamiselt
Lääne_Eestis;
Ī. įntermedias }Vimm. et Grab. Fl. Siles. 2: l0l. l829 (f. subintegrifoįįus Schatz)
varre ülemises osas lehed peaaegu terved (163. joon., b);
harva siin-seal;
Ī' sįnuatodentatus Schatz ap. Syrejscz. kInn. Q.rr. Mocx' ry6. 3:294.
l9l0
- varrelehed kõik sulgjashõlmised, hõlmad hambuļised (l64. joon.);
levinuim vorm.
Moodustab hõlpsasti hübriide. Meil on seni kindļaļ<s tehtud C. crįspusxC' nutans (C' )(dubius Balb., C' \poĮgacanthos Schleich. ex He_
getschw. et Heer, C. \Stangil Buek); tunnustelt vanemate vahepealne,

Mįtt. Bot. Staatssamml. (München)
Acanthoįde.s Ķazmi
kuni korvõisikuni tiivuline, väga harva
Vars enamasti 'in
korvõisiku aļl lühikeselt tiivutu; tiivad enam-vähem sügavalt lõhestunud,
ogalised. Lehed süstjad või munajassüstjad, paljad või alumise pinna
roodudel iihedamalt või hõredalt kaetud käharate Septeeritud karvadega,
sopilishõlmised või sügavamali sulgjad, hõlmad (segmendid) peene või
tugeva ogaga lõppevad, ogalis-ripsmelise või -hambulise Servaga. Korvõisikud varr,e harude tipus üksikult või peaaegu kuhjunult. Üldkatise
ļeheļ<esed lineaalsüstjad, ahenevad tipu poole kollakaks ogaks.

3. rida

5 : 306. 1964.

4. Torkav karuohakas - Carduus acanthoīdes' L. Sp. Pl. B21 . |753;
DC. Prodr. 6:'623. 1837; Led. Fl. Ross. 2 (2):719. l846; Wied. et
| ącąnthoįdes (lad. k') _ Acanthus:e-taoline'
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Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 476. lB52; Hegi, Illustr. Fl,
Mitt'-Eur. 6 (2) :85B. 1929; Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 24 (4) :
t85. 1954; Pēt. in Latv. fļ. 4:430. 1959; Tamamsch. in Fl. URSS 28:24.
C. acantlloįdes subsp. acanthoįdes
1963; Franco in Fl. Eur.4 :224. |976'
Ųepro_
5:357. 1964.
(München)
Kazmi in Mitt. Bot. Staatssam'ml.
-IIoJIox
ķo.ltloquftr. (l47. joon. c, 165. ļoon.)
o. Taimed 20-l05 cm kõrged, heļerohelised. Vars püstine, ruljas,
peenevaoline, enamas'ti hajusalt karvane, kitsalt ogaiiivuli'ne kuni päris
ül.es, üla'osas harunenud, harva lihtne. Aļumised 1ehed laia rootsu tao1iseks ahenenud, varakult varisevad; keskmised ja ülemised lehed lasku_
vad, pikliksüstjad, 3-16 cm pikad ja l-6 cm laiad, pealmiselt pinnalt
paljad, alumisel pinnal, peamise1t keskrool, harvalt karvu, sulglõhised
kuni sulgjagused, ebaühtlaste, omakorda kahe- kuni nelįahõlmaliste, üksteisest laialt eemaldunud tipmetega, millel on teravad kollased ogad.
Õisikuraod lühikesed, korvõisikute all kitsa'tiivalised või lihtsalt torkavad,
üksikult asetsevaįe, väga harva mitmekaupa koondu,nud korvõisikut'ega.
Korvõisikud on püstised, keskmiselt 3 (4) cm läbimõõdus, peaa'egu kerajad. Üldkatis peaaegu paljas või pisut ämblikuvõrkjaskarvane, l3-l7 mm
pikk ja l2-l9 mm ļai; üldkatise lehekesed kitsad (umb. l mm), üļes_
poole pikkamöõda lineaalnaaskeljaks ahenevad, lühikeseks ogaks veninud, hästi märgatava keskrooga, ülemises osas kergelt laiuvad, välimised
mõnikord horisontaaļselt eemaįehoiduvad, sisemised kilejad, kergelt värvunud, mõnikord kõverdunud teritunud ülemise otsaga, kolme selge
rooga. Kroon tumer,oosa või hele-purpurpunane, ļ5-1B mm pikk, ülaosas
ebaühtlaseļt 4-6 mm pikkusteks tipmetelrs lõhestunud, äärisõitel krooniputk kõverdunud. Seemnised 3-3,5 mm pikad ja l mm laiad, kergelt.
lamendunud, ha1likad, nõrkade pikijoontega ja peenelt punkteeritud;
pappuse pikkus |2-l5 mm, harjased ilma märgatavate täketeta.
Õitseb ja viljub juulis ja augustis.
Harva mer,erannas klibu- ja adruvallidel, veel harvemini sise,maal
kuivadel kohtadel (raudteejaamades, küngastel, jäätmaadel' karjamaadel). (l66. joon.) Võrdlemisi haruldane ka meie lähematel naaberaladel.'
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas (peaLe kõige põhjapoolsemate
alade), Ķaukaasias peaa,egu kõikjal, Lääne_Siberi's Ülem-Toboli valdkonnas. Väljasp'ool NSV Liitu Skandinaaviamaades, Kesk_ ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaades ja Balkanil. (167. joon.) Tulnukana Argentiinas. Kõnnumaadel, tees,ervadel, müüridel, karjamaadel, prahipaikadel,
tammidel, raiesmikel, põldudel, põlendikel, varemetes, aiamaadel. Mägedes esineb 1600 m kõrguseni.

Varieerub võrdlemisi tugevasti. Peale tüüpvormi var. acanthoįdes
konstaįeeritud veel:
meil
on
var. pratico\us Hayek, Fl. Steierm. 2 (|):592. l9l3 _ vars püstine, kuni 60 cm kõrge, lihtne või ülemises oSaS üksikute lühikeste
külgharudega; lehed väĪkesed, tugevalt torkavad, korvõisikud varre tipus
ligistikku; väga harva, sisemaal;
ffi5
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l65. joon. Torkav karuohakas (Carduus acanthoįdes var
subnudus). Orig.
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l66. joon. Torkava karuoha,ka (Carduus acanthoįdes) kindlad
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167' Torkava karuohaka (Carduus acanthoides) levik vāljaspool Nõukogude Liitu

(Kazmi järgi.)

22 Eesii NSV lĮoora VI

var' Subnudzs Neilr. Fl. Nied.-oesterr. 384. lB59 - õisikuraod üldļatise al1 l-5 cm uļatuses siledad (pole torkavad), vil'tjad; kogutud
Sangastest

62' perekond ohakas

-

Cįrsįum

' Mill.

MiĮl. Gard' Dict. Abridg. ed.4. t754; Soop. Fl. Ca,rn. 355. ļ760; Adans. Farn. pĮ. 2: l16.
L. Sp. Pļ. 816. 1753, p. min. p. _ Carduus L. Sp. Pl. 8201763, p. p'
- Serratula
CnĮcus L. Sp. Pl. 826. 1753, p. p.
1753, p. p.

-

Ühe- kuni mitmeaastased, ühekojalis'ed, harva kahekojalised taimed,
peaaegu varretud kuni tugevavarrelised. Lehed sageli laskuvad, peaaegu
paljad või karvased, mõnikord .valgevi1tjad, ogalise servaga. Õisikud
homogaamsed, paljuõieļised, kerajasmunajad või munajaspikiikud, väi_
kesed kuni suured, asetsevad tipmiselt võį kaenlasiseselt, üksikult, kahekolmekaupa ļ<oondunult või peajaks või kobarjaks liitõisikuks kuhjunult.
Üldkatise lehekesed paljad, hajusalt või enam-vähem tihedalt ämblikuvõrkjaskarvased, paljur,ealiselt, sageli katusekivide taoliselt, väļimised
munajassüstjad või süstjad, teritunud lühikesteks või pikl<adeks, lehekesįest endist pikemateks ogadeks, mis on laiuvad või tagasi kooldunud;
sisemised lehekesed ki1ejad, pikemad, lineaa1süsijad,' enam-vähem peh_
mete tagasikooldunud teravikega. Õisikupõhi lame, ka'etud pikkade kolļakate harjaskarvadega. Õied harilikuļt kõik mõ1emaqugulised, harva
.abortiivselt ühesugulised (siis taimed kahekojalised), punaSed, harva
kollakad või peaaegu valged. Õiekroon harilikult' sirge, äärisõitel mõni_
kord põlvjaļt kõverdunud; kr,ooni laienenud osa kolmandiku kuni pooieni,
mõnikord peaaegu kuni aluseni viieks lõhestunud. Tolmukaniidid enamvähem juuskarvased või hajusalt näsalised, harvemįni peaaegu paljad.
Emakakael lühikeselt kahelõhene, harude alusel karvavöödiga. Seemnised paljad, hariļikul't lapikud, (2,5) 3_5 (6) mm pikad, piklikud, kollakad või pruunide joontega, harva roidelised. Pappus mitm,erealine, ruugjatest või hallikatest sulgjatest karvadest, mis on liitunud rõngaks ja
varisevad kooš; välimised karvad harilikult sisemistest mõnevõrra lühemad.
ohaka perekond hõlmab üle 200 liigi, mis on levinud Eur'oopas,
Põhja-Aafrikas, Aasia parasvöötmes, Põhja' ja Kesk-Ameerikas. NSV
Liidu territooriumil kasvab I I I liiki, neist Eestis ainult 6. Liikidevaheli,sed hübriidid on sagedad.
ohakate levilaks on peamiseļt Vahemeremaad ja NSV Liidu lõunapoolsed alad. Kserofiilid asustavad steppe ja gariige, mesofiilid aga
metsi, põõsastikke, niite ja soid. Paljud liigid on karjatamise tõttu degra_
deerunud mäginiitud,el massiliselį levinud. .Mitmed liigid, peamiselt sekt_
sioonist CephaĮonoplos, osutuvad raskesti tõrjutavateks põllu- ja aiaumb'

l

Kreekakeelsest sõnast Ėirsos, mis tähendab veenihaigusi (antiikauiorite järgi
kasutatį selle taime juuri veenihaiguste raviks)
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rohtudeks. oma kaunikujulise leheroseti tõttu on mitmed liigid eriti vara_
sema aja kunstis kajastamist leidnud. Nüüdisajal kasutatakse mõningaid
ohakaliike iluaianduses. Enamiku liikide noored võsud on söödavad, neid
võib tarvitada spinati asemel ja suppides. ohakad on ka head meetai_
med.

Perekonna lektoiüüp on Cįrsįum heterophgĮĮurn (L.) HiIl'

LtIKĮDE MÄÄRAMISE TABEL

l'

Lehįede pealmisel pinnal enam_vähem tihedalt ogajaid harjaseid"
ļehed karedavõitu. Varred tiivulised. Õied purpurpunased
l. Tuliohakas Cįrsįum ailgare (Savi) Ten.

-

2.

Lehtede pealmine pind sile, paljas või enam-vähem tihedalt ämblikuvõrkjalt karvane, mõnikord hajusal,t käharate karvadega, mitte
2
kunagi harjastega. oied purpurpunased või kollakad
Taimed helerohelised. Korvõisikud kuhjunud varre tippu ja ümbrit_
setud munajate, õisikutest pikemate tipmiste l,ehtedega. Õied valkjaskollakad
Cįrsįum oļeraceum (L.) Scop2. Seaohakas

-

Taimed rohi- või tumerohelised. Korvõisikud pole ümbritsetud tip_
3'
mis'te lehtedega. Õied purpurpunased
koon(harva
õisikud
varrega);
märgatava
3. Taimed näilikuļt varretud
dunud juurmise ļehekodariku keskele, harvemini asetsevad ļ<odariku
kohal kõige enam 30 cm 'kõrgus'e rao otsas
Cįrsium acauļe (L.) Scop.
5. Varretu ohakas

-

4.

Ļ
Taimed harilikult harunenud ja lehistunud vartega .
osa'
Õiekr,oon laienenud osa keskpaigani viielõhene; krooni kitsas
harilikult peaaegu niisama pikk kui lai'enenud osa. Taimed ühekoja_
5
lised; korvõisikud mõlemasuguliste õitega
Õiekrooni laienenud osa peaaegu kuni aluseni viielõhene; krooni kit*
sas osa 3-4 korda pikem kui laienenud osa. Taimed kahekojalised;.
õisikud homogaamsed, ühesuguliste õitega
6. Põldohakas _ Cįrsįum arueflSe (L.) Scop.

5. Varred kuni tipuni ogatiivulised. Kõik lehed sulgjalt
Õisikud mitmekaupa varte ja harude ti'pus

4.

Soo_ohakas

'-

lõhestunud"

Cįrsįum paĮustre (L.) Scop.

Varred tiivutud, taimed terveie või jämešulgjalt lõhestunud lehte_
dega. Õisikud enamasti üksikult
Cįrsįurn heterophgllun (L') Hill
3. Villohakas

-

ota
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sektsioon Epitrachgs DC. in Duby, Bot. Gall. 1 : 286. 1B2B;
Gen. Erįoįepis Cass. in Dict. Sci.
Charadze in Fļ. URSS 28 : 89. 1963.
Sect. ErioĮepis (Cass.) DC. Prodr' 6 : 635. 1837. Nat. 35 : l72. IB25.
Lehtede pealmine pind enam-vähem tihedalt kaetud peenikeste ogajate
harjastega. Ü1dkatis ämblikuvõrkjalt karvane, harvemini peaaegu paljas;
üļdkatise lehekesed sileda või ogalis-ripsmelise Servaga; väļimised lehekesed lõpevad naaskelja ogaga. oied kõik mõlemasugulised, puĪpufpuna_
sed, hatva valged. oiekrooni laienenud osa peaaegu pooleni ebaühtlaseļt
viielõhene, kitsa putkega peaaegu ühepikkune või seļlest kaks korda ļühem.
Pappus õitest lühem. Seemnised (4) 5-7 mm pikad.

l.

Cįrsįum auĮgare l (Savi) Ten. Fl. Nap. 5 :209.
Tuliohakas
1B35-IB3B; Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 24 (4):255. 1954; Pēt.
in La'tv. fl. 4 :434. 1959; Chatadze in Fl. URSS 28 : 135. 1963; Werner
in Fl. Eur.4:237.1976' - C. įanceoļatum (L.) Sc-op. Fl. Carn. ed.2.2:
130. 1772, non Hill 1769; DC. Prodr. 6 : 636. 1837; Led. Fl. Ross. 2 (2)
726. 1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
482. l852; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) : B73. 1929; Kl'ok. in @.n.
yPCP 1l:53l. 1962.
Carduus Įanceoļatus L. Sp. Pl. B21,' |753. '_
C. tlulgaris Savi, Fl' Pis. 2:24l. 1798. - Cnįcus įanceoįatus Willd. Sp.
Pļ. 3: l666. lB00. _ EoĀgx o6ltķgoņegnrrü. (168. joon.)
o. Varred 30-l00 (150) cm kõrged, püstised, sageli ülemises osas
harunenud, vaolised, pikkade käharate karvad,ega või nõrgalt ämbliku'
võrkjaskarvased, katkestunult ogalis-tiivulised. Juurmised lehed laimunaįate hõlmadega, harilikult hävivad varakult. Varrelehed enam või vähem
süstjad, pealmiselt pinnalt tihedalt ogalis-harjaselised, alt ämblikuvõrk_
jaskarvased kuni hallviltjad, sopi1is-sulglõhised või. sopilis-sulgjagused.
Keskmised varrelehed 5-20 (35) cm pikad ja 2,5-10 (13) cm'laiad,
pika1t laskuva'te hambulis-oga1iste tiibadega. Lehehõlmad üksieisest
eemalehoiduvad, harilikult sügavalt lõhestunud kaheks (või rotrkemaks)
munajas_ või süstjas_kolmnurkjaks segmendiks, mis lõpevad võrdlemisi
tugevate kollakate 3-10 mm pikkuste ogadega. Üle.mised varrelehed
rnuutuvad järjest väiksemaks;'tipmis,ed on kõrg1ehtedena korvõisikute
aļusel. Üldkatis enam-vähem ümarmunajas,2,5-3,5 (harva rohkem) cm
ļäbimõõdus. Üldkatise lehekesed heļbeliselt karvased, süstijasnaaskeljad,
ko1lakasrohelised, ülalpoo1 musijaspruunikad, nõrga1t andurjad. aherte_
vad torkavateks kollasteks ogadeks; alumised lehekesed keskpaigast sirpjalt allapooļe kõverdunud, sisemised lineaalsüstjad' ahenenud pehmeteks,
kergelt kõverdunud ogakesteks. oied punased, 30-35 mm pikad, väga
kitsa ja pika putkega, mis on kaks korda pikem kui laienenud, peaaegu
keskpaigast lõhes'tunud ülemine osa. Seemnised 3,5-4 mm pikad, enamasii helehallid või pruunikaskollased tumedate katkestunud pikijoon'
tega, harvemini kasianpruunid. Pappus määrdunudvalge, 2-3 cm pikk.
Õitseb ja viljub juulist septembrini.

l.

:
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uuĮgare (lad.' k.)
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.168,joon.Tuliohakas(CirsiumuuĮgare):a_taimeülemineosa,b_seemnispap.
üksik pappusekarv. orig'
pusega, c

-

Harilik taim karjamaadel, raiesmikel, kadastikes, metsaservadel ja
niitudel, mererandadel, saarekestel ja laidudel, kraavikallastel, paemurdudes, teeservadel, raudtee ääres, hoonete ümbruses, prahipaikadel jm.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas ja Kaukaasias, kohati'
Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. Kogu Euroopas (peale arktiiiste alade)'.
Vahomeremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Ar,meenia-Kurdistani vaļdkonnas, Iraanis, Džungaaria-Ķašgaaria valdkonnas; Põhja-Ameerikas.
ja Tšiilis sisseviidult. Kasvab 'tee- ja põlluservadel, jäätmaadel, karjamaadel, elamute ümbruses, raiesmikel, ka metsades, kuivadel nõlvadeļ
ja jõeäärseil uhtsetteil. Mägedes võib esineda kuni l700 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Ebasoovitav umbrohi karjamaadel, sest veis,ed
ja hobused teda ogalisuse tõttu ei söö. on andmeid, et kitsed ja lambad
teda karjamaal 'näksivad, heinas aga koguni eeļistavad. Paljuneb ja:
levib seemnetega, mida üks taim võib anda kuni 50000 ja rohkemgi.
Tuliohakas varieerub võrdįemisi tugevasti lehtede kuju ja nende alumise pinna karvasuse poolest. Peamiselt selle järgi, kas ļehe alumine.
pind on roheline või karvasuse 'tõttu valkjas või hallikas, eristatakse kaks,
liigisisest takson-it, mida sageli käsitatakse alamliikidena; Eesti materjal'
lubab eristada siiski vaid vastavaid. teisendeid:
var. hgpoĮeucun Dc. Prodr. 6 : 636. lB37 ĮCirsium sįlaaticunt
Tausch in Fįora 12 (l):38. 1829; C. nemoraįe Reiohenb. Fl. Germ. excurspinnalt hallviltjad; meil harilik;
286. 18301
- lehed alumisel't
var. auĮgare
lehed alumiselt'pinnalt nõrgalt ämblikuvõrkjaskarvased; harva.

2. sektsioon Cirsįum - Charadze in Fl. URSS 28 : l49.
Chamaeįeon DC. in Duby, Bot. Gall. l:287. lB28, p. p.

1963.
Sect.
Onotrophe (Cass.) DC. Prodr. 6:644. 1837.
- Gen. Onotrophe Cass. in
Lehed pealmiselt pinnalt enamasti pal-Dict. Sci. Nat. 36. 146. 1825.
jad või peenelt ja tihedalt ämbļikuvõrkjaskarvased,
harvemini karedapaljas
Üldkatise lehekeämblikuvõrkjalt
karvane.
või
karvased. Üldkatis
sed lehetaolised, harvemini nahkjad, nende serv terve või väga ļühikes'te'
torkavate ripsmetega, harvemini kamjalt peenekarVane, tipp ļühikeste'
või veidi -pikenenud ogakestega, mõnikord enaĪn,väheffi kilejaks hambuliseks keelekeseks laienenud. Õied mõlemasugulised, punased või kollakad, harvemini valkjad. Kroon kitsa putkega, mis on ļaienenud osaga'
peaaegu ühepikkune või selles't lühem; laienenud osa kuni peaaegu pooleni ebaühtlaselt viielõhene. Seemnised 3-5 mm pikad. Pappus vähesearvuliste peente sulgjate karvadega, mille tipukesed on karedavõitu või.
niitjad.

l.

alamsektsioon ApaĮocentron (Cass.) Charadze in Fl. URSS 28:
onotrophe sect. ApaĮocentrorr Cass. in Dict. Sci. Nat. 36 :
146. l825.
- Lehed õhukesed. Korvõisikud ümbritsetud laiade tipmiste
lehtedega või nende alusel on l_3 väikest kitsast kõrglehte. Üldkatise'
160. 1963.
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välimised lehekesed tumeda vaiguse vöödiga või kergelt andurjad, teritunud torkavaks tipukeseks. oįed kollakad, punased, harvemini valged.
Peamiselt Ķesk-Euroopa nemoraaļse1e vööndile kohastunud püsiĮ<ud. Mõnede liikide areaal ulatub NSV Liidu Euroopa-ossa, ainult üks
liik tungib kuni Lääne-Siberini.

Seaohakas (seakapsas) Cįrsįurn oįeraceuml (L.) Scop.
Annus Hist.-Nat. 2:61. 1769; All. Fl. Pedem. l:149. 1785; DC. Prodr.
6:647. 1837; Led. Fl. Ross. 2 (2) :738. 1846; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esih-, Liv- u. Curl. 480. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Miit.-Eur.
6 (2) :898. 1929; Arėnes in Bull. Jard. Bruxelles 24 (a) :26a. 1954; Pēt.
in Latv. fl. 4: 432' 1959; Charadze in Fļ. URSS 28: 16l. 1963; Werner
: 532.
in Fl. Eur. 4: 239. 1976.
- Cįrsįun pratense Rupr. Fl. Ingr. l (3)6o4rx
1856, non DC. lB05.'- Cnįcus oįeraceus L. Sp. Pl. 826. 1753.
osoņHofrļ. (l69. joon.)
E. Risoom horisontaalne või veidi viltune, nöörjate juurtega. Vars
püstine või pisui tõusev, üļemises osas, harvemini keskpaigast alates
ļühiharuline, 60-l20 (170) cm kõrge, vaoline, peaaegu paljas või haju_
,salt ämbļikuvõrkjaskarvane. Lehed ellipiilised või munajad, pehmed,
'väga vähe torkavad, pealmiselt pinnalt rohelised, paljad, alt teist tooni,
roodudel mõnikord veidi ämblikuvõrkjad. Alumised varr,elehed 20-40
(60) cm pika ja l0-30 cm laia labaga, ahenenud tiivuliseks, võr'dlemisi
pi,kaks rootsu'ks, sopilissulgjalt lõhesiunud ebāühtlaseit hammastunud hõlmadeks; hambad lõpevad lühikeste (2-3 mm) peente oga'dega' Keskmised varrelehed enam või vähem sügavalt sulgjalt lõhestu_
nud, istuvad, varr,eümbrised, harilikult l5-30 cm pikad, B-|7 cm laiad.
Ülemised varrelehed munaiiad või piklikmunajad, enam või vähem sulghambulised või peaaegu terveservalised, ogalis-ripsmelised, pikalt teri_
tunud tipuga, 7-l5 (20) cm pikad ja 4-7 (l0) cm laiad. Korvõisikud
ümarmunaiad, i,5-3 cm läbimõõdus, 2-5-kaupa koondunud varre ja
vähesearvuliste harude tippų, alusel ümbritsetud koļlakasroheliste lai_
;munajate (ülemistel korvõisikutel peaaegu süstjate) tip,miste lehtedega,
mis on korvõisikutest enam või vähem pikemad. Üldkatis hõredalt ämb_
likuvõrkjaskarvane. Välimised üldkatise lehekesed süstjad, pikalt teritu_
nud ja tipul lühikese kõverdunud ogakesega' kollakad, pealt tumerohe_
lised, kergelt andurjad. Siseņised lehekesed lineaalsüstjad, paljad, pikaks
-kileja,ks teravikuks veninud. Õied rohekaskollased, keskmiselt 22 mm
pikad; kroon kitsa, hariļikult B mm pikkuse putkega, laienenud osa pea_
.aegu keskpaigani hõlmine. Seeņnised 4-5 mm pikad, kahvatud kollakašhattid. Paįpus määrdunudurlg", l5-l8 ** pitt .
oitseb juuni lõpust septembrini (mõnikord isegi oktoobri keskpai:gani); valminud vilju on alates juuli lõpust.
Võrdlemisi sage niisketel niitudel, allikalistel kohtadel (nõlvadel,

2'

I

oĮeraceum (lad. k., sõnast o/as

-

kõögivili, kapsas)

--

köögiviljana kasutatav.
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169. joon. Seaohakas (Cirsium oleraceuml. Orig.
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l70. joon. Seaohaka (Cirsium oĮeraceLLm)
leviku põhjapiir Euroopas. (ĻĮultėni järgi.)

jalamil jm.), soostunud, lodu_ ja teistes niisketes metsades.ning
,nende raiesmikel, kraavikaļlastel, jõgede ning ojade ääres jm.
Üldlevik. NSV Liidus enamikus Euroopa-osa keskvööndi. valdkonda_
des, Lääne-Siberis lõunapoolsetes (Ülem_Toboli ja Irtõši) valdkondades.
Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk_.ja atlantiiises (Inglis.maal vaid
vähestes kohtades sisseviiduna) Euroopas, Vahemeromaade lääneosas,
Balkani valdkonna põhjaosas. Liigi loodusliku ļeviku põhjapiir läbib
Soome lahte ja Lõuna-Rootsit, läänepiir Taanit (170. joon.). Kasvab
niisketeļ ņiitudel, soode servaaladel, allikalistel kohtadel, niisketes hõre_
'dates metsades ja põõsastikes. Mägedes võib esineda kuni 2000 m kõrgusel.
Majanduslik tähtsus. Söödaväärtus vaevalt rahuldav. Risoom kasutatav köögiviljana.
Į<ļindi

Sageli moodusiab värdi teiste liikidega sektsioonist Cįrsįunl. Ka
Eestis on ta ohakavärdade tavalisim komponent. Sagedaimaks " osutub
meil C. oĮeraceurn (L.) Scop. \ C. paĮustre (L.) Scop, (C. \lacteum
auct., C. \hgbrtdum Ķoch ex DC.) (l7|. joon.); kogutud peamiseit
Jõgeva rajoonist ja se1le naabrusest. Veidi haruldasem on värd villoha_
kaga (l74. joon.), veel haruldasem varretu ohakaga (lB1. joon.) või
põldohakaga (|B7' joon.)

2. alamsektsioon Cįrsium _- Charadze in.Fl. URSS 28:

164. 1963.
Lehed pisut nahkjad või õhukesed, alumiselt pinnalt ,enam või vähem
hallikasvõi valkjasvi1tjad. Korvõisikud üksikuļt 1ehitutel õisikuraagu_
del, harvemini mitmekaupa koondunud. Üldkatis peaaegu paljas; selle
jehekesed
'pealt purpurpunased. Õied punased, väga harva valged.
345
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l7l. joon;

Seaoha'ka

ja

soo-ohaka (.Cįrsįum oĮ'eraceum\C. paĮustre) värd. orig.

Püsikud, laialt levinud põhjapoolkera boreaalses vöötmes ja Euraa-

'sia mägialadel.

3. Villohakas - Cįrsįum heterophgĮlum| (L') Hill, Hort. Kew. 64.
All. Fl. Pedem. t :152. l7B5; DC. Prodr. 6 :653. lB37; Led. Fl. Ross.
:2 (2) :739. 1846, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Cur!. 479. lB52; Hegi, Įļlustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : B85. 1929; Pēt.
in Latv. ĪI.4:434. 1959; Klok. in Q.n. yPCP l|:546. t962; Charadze
;in Fļ. URSS 28: 165. 1963.
C. hel'enįoįdes (L') Hill sensu Werner in
.Fl. Eur. 4 :240' |976. - Carduus heterophųĮĮus L. Sp. Pl. B24'
(l72. ja |73.
|753'
- C. heįenįoįdes auct. - EoĀgķ pa3HoIIlcTHbIüļ.
1768;

joon.)

9į.

Risoom jämenenud, viltune, pi,kkade peente maa_aluste võsun_
25-100 (l50) cm kõrged, mõnikörd veidi tõusvad, vaolised-roidelised, enamasti a1losas peaaegu paljad, ülalpoo1 võrkjali
ikarvased, õisikute all valgeviltjad, sageli tume-purpurpunased, lihtsad
või üįemises oSaS 1-3 (harva rohkema) lühema või pikema haruke:sega, millel on üksikult korvõisiļ<ud. Juurmised lehed B-l8 cm pikkuste
ja 2,5-6 cm laiuste süstjate labadega, mis ahenevad pikaks tiivuliseks
.rootsuks. Lehed pealmiselt pinnalt rohelised, paljad, aļumiselt lidus karvade tõttu ha1lid võrkjaskarr4ased kuni valgeviltjad, ogalis-ripsmelise,
terve või peenhambuļise või peensaagja servaga. Keskmised varrelehed
tipul ,teritunud, enam-vähem süstjad, alusel kergelt kanneljad, laienenud varreümbriste kõrvakestega, l0-30 (35) cm pikad ja 2,5-8,5
(l7\ cm laiad. Lehed kas kõik terved või aĮumised įehed ebaühtlaselt
sulgjal't piklikeks hõlmadeks lõhestunud. Ülespoole muutuvad lehed ter_
vemaks ja väiksemaks; korvõisikute alusel vahel 1 kõrgleht. Korvõisikud
3-4 cm laiad, õisikuraoļe kinnitumise kohas nende alus sissepoole lohkus; varrel on neid harilikult l või 2, harva 3 või rohkem (kuni 8). Üld_
ikatise lehekesed paljad, asetsevad katusekivide taoliselt, välimised pikĮikmunajad, pruunikasrohekad või kastanpruunid, kergelt andurjad, teritunud väga lühikeseks ogaks, sisemised lineaalsüstjad, pikkamööda teri_
tunud purpurpunaseks kilejaks, alusel kõverdunud tipuks. Õied 2530 mm pikad, l3-l8 mm pika ja kuni kolmandikuni lõhestunud laiene_
,nud osaga' purpurpunased. Seemnised õlgkollased, umb. 4 mm pikad.
Pappus 20-27 mm pikk, määrdunudvalge.
Õitseb juuni keskeli augusti keskele, viljub a1aies juu1ist.
Võrdlemisi hariļik enam või vähem niisketel niitudel ja puisniitutlel, ka metsades (eriti metsasihtidel, -teedel ja -servadel), jõgede ääres
ja kraavikallastel; harvemini esineb inimtegevusest mõjustaiud paikades,
nagu raudtee ääres, tee- ja põlluservadel, raiesmikel.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas ja Lääne-Siberis peaaegu kõikjal.
Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, sisseviiduna Põh.ditega. Varred

ļ

heterophglĮurn (|ad.

k.)

-

erineva,lehine, mitmesuguste lehtedega
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172. joon. Viļlohaka tüüpteisend (Cirsium''heteropltgĮĮum

var. heterophųĮĮun)'. orig-

l73. joon. Vilļohaka tervelehine teisend (Cksįum,heterophgĮĮum vaĪ' įndiaįsum). Orig.

ja-Ameerikas. Kasvab hõredates sega- ja l.ehtmetsądes, metsaservadel,
metsa- ja kõrgmäestiku-niitudel ja -karjamaadeļ vooluvete servaaladel.
Majanduslik tähtsus. Kariloomad (ka põhjapõdrad) söövad villoha_
kat, kuid ta söödaväärtus on vaevalt rahuldav. Heintaimena vähekõļblik,
kuna kuivab halvasti, see-eest aga sileerub hästi. Sisaldab suhteliselt
palju koobaltit, nuppumise ajal keskmiselt 0,lll mg/kg. Meetaim.
Varieerub peamiselt lehtede lõhestumise poolest. Selle järgi on eristatud kaks teisendit, mis esinevad ka Eestis:
var. heterophgĮĮum (var. incisum DC. Prodr. 6 : 653. 1837; f. ĮegitĻ
mum Gaud.; Ī. pinnatifidurn Mela)
lehed või Suįįrem osa neist
- kõik
sulgjalt lõhestunud; korvõisikuid varrel
sageli 2 või rohkem (l72. joon.);
peale looduslike kasvu,kohtade leidub ka päikesepaistelisemates,, inim_
iegevusest mõjustatud paikades, nagu raudtee ääres, teeservadel jm.;
var. įndįaįsurn DC. Prodr. 6:653. lB37 (f. integrifoĮiurrz Gaud.)
kõik lehed te,rved, korvõisikuid varrel l, harva 2 (neist teine sageli kängus) (173. joon.); kasvab peamiselt looduslikes poolvarjulistes kohtades.

Nõukogude Liidu Euroopa-osas, sealhulgas Eesti NSV-S' on täheldatud kahte hübriidi:
C' heterophglĮum (L.) Hill X C. oįeraceum (L) Scop. (C. Xattįne
Tausch) (174. joon.), kogutud paarist kohast Hiiumaalt, Kirde-Eestist
jm.;

C. heterophgĮlurn (L.) Hill \C. paĻustre (L.) Scop. (C. \Ų(ankeĮii
Reichardt) (l75. joon.), kogutud nii Lääne_ kui lda-Eestist.
Haruldas'tena on meil määratud veel hübriidid varretu ohakaga (vt.
ļk. 359 ja l82. joon.) ja põldohakaga vt. lk. 368 ja 186. joon.).

3. alamsektsioon Boreaįįcola Kitam. in Acta Phytot. et Geobot. 3
(l) :7. 1934 et i'n Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. ser. B. 13:41. 1937;
'C'haradze in Fl. URSS 28: |79. 1963.
arvukaįe soomus,tega.
- Risoom
Juurmised l,ehed pärast õitsemist ei kuiva,
on keskmiste varrelehtedega
ühepikkused või neist lühemad; keskmised va,rrelehed või kõik lehed

ļühemalt või pikemalt laskuvad. Korvõisikud üksikult, püstised või lon.
või koondunud hulgakaupa varre 'tippu. Üldkatise lehekesed kitsad,
pikenenud, välimised veidi lühemad kui sisemised, enam-vähem kooldu.nud, tipul lühikese teravikuga, terveservalised.
Püsikud, levinud põhiliselt Sahhalini1, Kamtšatkal, Hokkaido Saarel ja Aleuutidel. Üks liik
- Cįrsįum palustre (L.) Scop. - on levinud
Euraasia boreaaļsetel aladel.

:gus

4.

paĮustre, (L.) Scop. Fl. Carn. ed. 2. 2:
Soo_ohakas
- Cįrsįurn
1772; DC, Prodr.
6:645. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2) :733.
1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 481. lB52;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 878' t929; Arėnes in Bull. Jard. Bot.
Bruxelles 24 (4):26l. 1954; Pēt. in Latv. fļ. 4:435. 1959; Kļok. in <D.rr.

ļ28.

I
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paĮustre (lad, k.)

_

Soo', soos kasvav

t74. joon. Vilļohaka ja seaohaka (Cirsium heterophgĮĮum)(C. oĮeracearn) värd. orig.

l75. joon. Villohaka ja soo-ohaka (Cirsium heterophglĮum)(C. paĮustre) värd. orig.

yPCP ll:540.

in Fl. URSS 28: lB3. 1963; Werner in
Carduus paĮustris L. Sp.Pl.822. |753'
Fl. Eur. 4:24|. 1976.
- Cnįcus paĮustris Willd. Sp. Pl. 3 : 1662. 1800.
6oÄgķ 6olorultž,.
1962; Charadze

*

(176. joon.)

o. Risoom nöörjate juurtega. Varred püstised, (30) 60-t25

(200) cm kõrged, vaolis_roidelised, sopilis_lhambuliselt ogatiivulised, hõre-

dalt lühika,rvased kuni hatused, ülemises osaS tume-purpurpunased, lehisįunud (tipu 1igidal väiksemate lehtedega), 1ihtsad, harvemini ülemises
osas lühikesie harudega. Lehed süstjad,4-l5 (25) cm pikad ja 0,5-5
(l0) cm laiad, sulgiõhised kuni -jagused, hambulis-hõlmiste hõlmadega,
pealmisel pinnal hajusalt karvased, alumis,e pinna roodudel tihedamalt
pikkade käharate karvadega kaetud kuni hallviltjad, serval peenogaĮisripsmelised, enam-vähem pikaoga1iste katkestunuļt ļaskuvate tiibadega.
Korvõisikud B-l5 mm laiad, koondunud mitmekaupa Va,fte ja harude
tippu, moodustades ühise kännasjas-pöörisja ļiitõisiku. 'Üldkatise lehekesed sagedamini serval hajusalt võrkjaskarvased' vahel peaaegu paljad,
ülaosas tume-purpurpunased; välimised munajad, iįihikesed, tipul 1ühikese ogakesega, sisemised ļineaalsüstjad, kileja tipuga, värvunud. oied
12-14 mm pikad, lillakas-purpurpunased, ha,rva valged, iaienenud osa
kuni 7 mm pikk ja kuni kolmandikuni lõhestunud kitsaslineaalseteks hõlmadeks. Seemnised siledad, õlgkollased, harva purpurpunased, 2,5-3 mm
pikad. Pappus määrdunudvalge, karvad peened, kuni 12 mm pikad.
Õitseb juuni keskpaigast septembrini; viljad valmivad alates juulist.
Levinud üle kogu Eesti, esineb ka naaberaladel' Harilik soos'tunud
ja niisketel niitudel ning puisniitudel, niisketes rnetsades (soosiunud ja
lodumetsades, ha'rva ka salutüüpi metsades) ja nende raiesmikel, õhematurbalistel madalsoodel, veekogude kallastel; harva ka inimtegevusest

mõjustatud paikades, nagu endiste mõisate ümbruses, teede ääres, raudteetammidel, isegi umbrohuna viljas.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa enamikus valdkondades, LääneSiberis kohati, Ida-Siberis ainult Angara-Sajaani valdkonnas. Skandinaaviamaades, Ķesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaade lääneosas; tu1nukana Põhja-Ameerikas. Kasvab soodes ja teistes niisketes
paikades, nagu niitudel, metsades, raiesmikel, põõsastikes, kallastel.
Mägedes võib levida ligi 2000 m kõrgusel,e.
Majanduslik tähtsus. ogalisuse tõttu söödataimena üldiselt väärtuseta. on siiski andmeid, et üheaastased ļeherosetid sobivad sigade1e
söödaks. Noored võsud ja lehed olevat ka köögiviljana söödavad. Raiesmikel on ta pinnase niiskuse kindel näiiaja.
:

Peale f . paĮustre, m'is on purpurpunaste õitega ning õigkollaste
seemnetega, on meil konstateeritud veel:
,s,
Ī. aĮbiflorum F. Sauter ap. Hegi, Illustr' Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : B79.
1929
- õied valged; harva;
Ī' ergthrocarpurn Iljin in Fļ. Ross. austr.-or. 6:404. 1936
- seemnised tihedate laatuvate pikilaigukeste tõttu purpurpunased; väga harva.
23 Eesti NSV loora VI
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176.

joon. Soo_ohakas (Cirsium paĮustre). orig.

Moodustab kergesti hübriide teiste liikidega sektsioonist Cirsįum.

ļ\SV Liidu Euroopa-osa kohta konstateeritud hübriididest on meil leitud
C. heterophgĮĮum (L') Hill X C. palustre (L.) Scop. (vt. lk. 350 ja
175. joon.) ja C. oĮeraceum (L.) Scop. Į C' palustre (L.) Scop. (vt.
ļk.345 ja l7l. joon.). Hübriidi C' paĮustre (L.) Scop. \C. uuĮgare (Savi)
Ten. (C. \subspinuĮigerum Peterm.) määrang pole kindel.

4. alamsektsioon Acauįįa Petrak in Beih. Bot. Centralb1' 35 (2),
213:258. l9l7; Kitam. in Acta Phytot. et Geobot. 3 (l) :3. 1934; Charadze in Fl. URSS 28:20|. 1963.
Taimed varretud või peaaegu Var- Varred
retud, harvemini arenenud varrega.
madalad, lehistunud, harunemata, paiknevad juurmise lehekodariku keskel. Korvõisikud kerajad
või munajaspiklikud, keskmise suurusega või suured, koondunud varte
tippudesse harilikult enam-vähem a.rvukalt, harvemini üksikul't, enamasti
on nende alusel kõrglehed' Üldkatise lehekesed hajusalt karvased või
peaaegu paljad; välimised ja sisemised lehekesed harilikr-rlt liibunud,
tipul sirged või pisut sirpjalt kõverdunud, varustatud lühikese ogakesega, harvemini pikenenud tugeva ogaga; sisemised ļeheļ<esed lineaaļsed, pikalt teritunud või mõnikord ebaühtlasel't lõhestunud' hambuļise,
mõnevõrra ļaienenud keelja tipuga.
Alamsektsiooni kuuluvad liigid on levinud Põhja_Ameerikas ja Euraa si as.

5. Varretu ohakas
acauį,e, (L.) Scop. An'nus Hist.-Nat.
- Cįrsįu'm
2:62. 1769; Web. ex Wigg.
Prim. fl. Holst.59. 1780; All. Fl. Pedem. l:
153. l7B5; DC. Prodr. 6 : 652. 1837, p. p., excl. var.; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cu,rl. 480. lB52; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. 6 (2) :876. 1929; Pēt. in Latv. fl. 4:43l. 1959; Charadze in
Fl. URSS 28 :205. 1963.
- C. acaule Scop. subsp ' acauĮe: Werner in Fl.
Eur. 4:240. 1976.
Carduus acauįįs L. Sp. Pl. ed. 2' 2:|156. 1763.
- Sp. Pl. 3:168l. 1800. Cįrsįunl acauįe G,. euroCnįcus acauļįs Willd.
paeum Led. Fl. Ross.2 (2):7a3. 1846.
C. acauįe var. acaule
- Arėnes
in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 24 (a) -:268. 1954. EoÄgx 6eccre6e.lr_
unff. (177. ja l7B. joon.)

į.

Risoom viltune, sõļmiline, pikkade nöörjate juurte kimpudega.
Taimed peaaegu varretud või l_4 cm, harva kuni 3d cm kõrgus" uā.iega; varred lihtsad, mõnikord lühikeste harudega, tiivutud ja ogadega,
pruunid või rohekad, enam või vähem käharakarvased (harva peaaegu
paijad), kodariku keskel üksikult, mõnikord 2- või 3_kaupa, lehistunud
kuni tipmise õisikuni, Lehed valdavalt tiheda kodarikuna, 5-25 (32) cm
pikad, piklikud, 2-5 cm laiad, sopilis-sulgjagused, harvemini sopilisļõhised, ümardunu1t nurgelis'te kahe-kolme- ja rohkemalõheste hõ1ma.dega; hõlmad lõpevad kollakate, tugevate, peente kuni 5 mm pikkuste
ogadega, nende servas on pehmemad ja väiksemad ogakesed; .lehed

I
23*

acauĮe (lad. k.)

_

varretu.
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|77. ioon. Varretu ohaka tüüpvorm (Cirsium acauļe Ī. acauĮe). orig

terava tipuga, ahenevad 1ühikeseks pikaogaliseks rootSukS, pealmiselt
pinnalt enamasti hajusalt karvased, vahel peaaegu paliad, alumisel pinnal, peamiselt roodudel, enam või vähem tihedalt käharaid lülilisi karvuVarrelehed väiksemäd, 4-l3 cm pikad ja l'5-3 cm laiad. Korvõisikud"
peaaegu istuvad või ļühikesel raoļ juurmiste ļeht'ede kodarikus, harva
kõrguvad, üksikult, harvemini kahe-kolmekaupa, 3,5-5 cm pikad ja 46 cm läbimõõdus. Üļdkatis ülespoole laienev,. enamasti 3 cm pikk, alu_
mises osas l,5-2,5 cm lai. Üldkatise välimised ļehekesed asetsevad
katusekivide taolisel't, munajad või munajassüstjad, paljad, pisut tömpu_
nud, tipus. väikeste ogakestega, ü1alpool serva1 väga peeneripsmelised
ja pruunika varjundiga; sisemised lehekesed lineaalsüstja.d, keskmistest
kaks korda pikemad, kileja tipuga, sageli purpurpuņakad. Õied punased;
kroon tervikuna keskmiselt 35 mm, kitsas osa 20 mm pikk, laienenud
osa keskkohast sügavamale ebaühtļaseli viielõhene. Pappus 30 mm pikkSeemnised 4 mm pikad, helebeežikad; neid levitavad sipelgad.
356

l78. joon. Varretu ohaka varreļine vofm (Cirsium acauįe Ī. cauĮescens)' orig.

Õitseb juuni lõpust septembrini; viljad valmivad alates juulist.
Lubjalembese liigina levinud peamiselt Lääne_ ja Loode-Eestis;
sisemaal sagedam Viljandi rajoonis, mujal harva. (179. joon.) Kasvab
loopealseiel (eriii lookadastikes), kuivadel niitudel ja puisniitudel, karjamaadel, kõrgendikel ja nende nõlvadel, teeservadel, mõnikord ka met_
sades' mererannal jm. Esinemissagedus väheneb meist põhja, ida ja
lõuna poole (liik puudub Soomes ning Leningradi ja pitrkva obļastis,
Lätis esineb võrdlemisi harva). Seega läbib Eestit liigi leviku põhja_ ja

idapiir (180. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kõige

1äär-repoolsemates va1d_
kondades. Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk- ja atlantilises Euroopas,
vahemeremaades, Balkani loodeosas. Kasvab madalates rohustutes -kuivadel niitudel, karjamaadel, nõmmedel, ka valgusrikastes metsades
ja metsaservadel. Mägedes võib kasvada kuni 2500 m kõrgusel.

Cįrsįum acauįe ei ole eriti varieeruv liik. Eestis on tegemist tüüpalamliigiga. Tavaliselt eraldatakse peale varretu tüüpvormi veel varreline vorm, mida on varasematel aegadel käsitatud isegi omaette liigina.
Ka meil ,esinevad mõlemad vormid:
Ī. acauįe
korvõisikud istuvad või lühikesel (kuni 5 cm kõrgusel)
joon.);
(177.
varrel
sagedam vorm;
Ī. caulescens Pers. Synops. p|. 2:3B5. 1807 (CnĮcus dubįus Willd.)
korvõisikud ühe- või kahekaupa 5-30 cm kõrgusel varreļ
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l79. joon. Varretu ohaka (Cirsium acauĮe) leiukohad Eestis.
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l80. joon. Varretu ohaka (Clrsium acauĮe\
leviku põhjapiir Euroopas. (Hultėni järgi.)

(l78. joon.); õitseb harilikult hiljem kui tüüpvorm, kasvab enamasįi varjulisemates kohtades
(kogutud
- puisniidu1, võsas; võrdļemisi harva
peamiselt Harju ja Haapsalu rajoonist).
Moodusiab hübriide ieiste liikidega. Sagedaim neist on C. acauįe
(L.) Scop. \ C' oĮeraceum (L.) Scop. (C. \rĮgens Wallr.) (l81. joon.);
ļeitud Loode-Eestist. Haruldasem on C. acauĮe (L.) Scop. \ C. hete'
rophgĮĮum (L.) Hill (C' \atpesfre Naegeli) (l82. joon.); leitud samuti
Loode-Eestist.

3. sektsioon CephalonopĮos (Neck.) DC. Prodr. 6 : 643. l837; ChaCephaĮonoplos Neck. Elem. bot. l:
radze tn Fl' URSS 28:209. 1963.
63. 1790. - Breea Less. Synops. gen. Compos. 9. lB32; Arėnes
in Buļļ. Jard. Bot. Bruxelļes 24 (4) : 269. l954. - Taimed kahekojalised;
korvõisikud homogaamsed, rohkete õitega. Lehtede pealmine pind pole
ogaline. Üldkatise ļehekesed ļiibunud, välimiste tipul lühike ogajas teravik; sisemised lehekesed pikenenud, kileja iipuga. Isasõite laienenud os;r
keskkohast sügavamale viielõhene, putk kitsas, servisest kaks korda
pikem. Emasõied karvjad, laienenud osa peaaegu aluseni viietine, kitsas
osa sellest 4-5 korda pikem. Pappus õites õiekroonist lühem, õitsemise
lõpuks pikeneb ja viljumisajal on õitesi pikem. Seemnised kuni 4 mm
pikad.
Põldohakas
Cįrsįun araense t (L.) Scop. Fl. Carn. ed. 2. 2:
126. 1772; Wimm. et Grab. Fl. Siles. 2 (2):92. 1829; DC. P,rodr' 6:
643. 1837, excl. var.; Led. Fl. Ross. 2 (2) :734. 1846; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-'u. Curļ. 4Bl. 1852; Hegi, Illustr.

6.

I

araense (lad. k.)

-

põld-' põllu-, põllul kasvav
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Į.81..

joon.. Varretu ohaka

ja

seaohaka {Cirsium acauĮe

\C.

oĮeraceurn) värd' . orig.

l82. joon. Varretu ohaka ja villohaka (CĮrsium acauĮe

\

C.

heterophEĮĮ'u,m}

värd. or'Īg-

Fl. įlitt.-Eur. 6 (2) :903. 1929; Arėnes in BulĪ. Jard. Bot. Bruxelles 24Ģ) :
269. l95a; Pēt. in Latv. fl, 4:433. 1959; Klok. in Ol. yPCP tl:535.
1962; Charadze in Fl. URSS 2B:2t3. 1963; Werner in Fl. Ėur. 4:242.
1976, p. p.
- C. setosurn (Willd.) Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 3:560.
1819, p. p., excl. pl. cauc.; DC. Prodr. 6 :643. 1837; Klok. in (D;r.

yPCP

t

I

:

536. 1962 Charadze in Fl. URSS

28

:21O.

1963.

C' araense a. horridurn Wimm. et Grab. l. c.
C. horrįdurn (V/imm. et
,Bbrcrr.
pacr. 664. 1949, non
Grab.) Stank. in Stank. et Ta1. Onpe4.
Serratuļa aruensįs L.
Marsch'-Bieb. l8l9 nec (Adams) Petrak l9|2.
S. setosa Willd. Sp. Pl.- 3 (3) : 1664. 1803.
Sp. Pl. 820. 1753.
EoĀqx no.nenoft, õ. ųerxuucruü. (lB3. ja lB5. joon.)
9ļ. Juur sammasjas, horisontaa1sete juurduvate võsunditega, mis
annavad maapealseid steriilseid võsusid. Varred 'tugevad, (25} 50-l00
(l50) cm kõrged, vaolis-roidelised, võrdĮemisi tihti punakad, paljad või
alumises osas hajusalt karvased, vahel katkestunult tiivulis-ogalised,
ü1emises osas harunenud, korvõisikute all mõnikord ha11ikalt võrkjaskarvased. Lehed süstjad, enamas'ti paljad, mõnikord alumise pinna roodudel pisut karvased või üleni õhukeselt ämb1ikuvõrkjaskarvased' piķlikud või pikliksüstjad. Keskmised var,relehed 7-|7 cm pikad ja l,54,5 cm laiad, istuvad või laskuvad, väga harva lühikeseks rootsuks ahenevad, Servas ripsjas- kuni torkavalt ogalised, terveservalised, vahel üksikute hammastega, enamasti sopilis-su1ghõ1mised kuni -sulgjagused,
ümardunud_tömpunud hõlmadega, mis lõpevad peente 1-B mm pikkuste
ogadega. Alumised, ülemised ja harude lehed tavaliselt tervemad; ülespoole lehtede suurus väheneb. Harilikult lehed pehmevõitu, sõlmevahec
ilnra ogadeta, ha,rvemini lehed enam-vähem nahkjad ja nende alusel pikar1
peenikesed ogakesed, mis sageli lähevad üle sõlmevahedele. Korvõisikuid harilikult rohkesti, moodustavad ebakorrapä,rase kännasja liitõisiku.
Üldkatis peaaegu paljas või mõn,evõr,ra ämblikuvõrkjaskarvane, isas_
õisikutel munajas, l3-l4 mm pikk ja 9-l2 mm lai, emasõisikutel kera,
jas, läbimõõdus enamasti umbes 20 mm. Üldkatise ļehekesed ka'tuse_
kivide taoliselt, rohekad, purpurpunaka või pruunika varjundiga; väli_
mised lehekesed munajad, nende tipul lühike kõverdunud ogake, sise_
mised lehekesed 1ineaalsüstjad, kileja, teritunud purpurpunase tipuga.
Õied lillaroosad; taimed] kahekojalised; kroon l3-l6 (l8) mm pikk,
pika kitsa putkega, iaienenud osa pikkus enamasti 2,5-4,5 mm. Pappus määrdunudvalge, alumises osas kollakas, 20-25 mm pikk. Seem_
nised 2,5_3,5 mm pikad, kollakashallid või helepruunikad.
Õitseb juuni lõpust septembrini (harva isegi oktoobris), viljad valmivad alates juuli keskpaigast. Tavaiine umbrohi põldudel, aedades,
elamute ümbruses, teeservadeļ ja kraavika1laste1, ka raiesmikel, niitudel, meresaartel ja -rannikutel
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas ja Kaug-Īdas paiguti, Siberis
ja Kaukaasias kõikjal. Skandi'naaviamaades, Kesk- ja atļantilises Euroopas, VahemeremaadeS, Balkanil, Väike-Aasias, Džungaari,a-Kašgaaria
valdkonnas, Mongoolia RV-s, Jaapanis, Põhja-Hiinas; tulnukana Põhja362
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_ siledą varrega vorEļ'
ogalise vārrega vorm (maritimum-tüii,p?) mererannālį. orig.

l83. Põldohaka tüüpteisend (CirsĮum araehse var. araense)i a

b

-

ž

l84. joon. Põldohaka tüüpteisendi (CĮrsium araerLŠe var. aroense) leiukohad Eestis.

.Ameerikas' Esineb metsa: ja stepirajoonides, harvemini mägialadel; kas'
vab metsaservadēl, jõgede kallastel, teeservadel, jäätmaadel ja põldudel
umbrohuna.
Majanduslik tähtsus. Sage, tülikas ning vis,a umbrohi, mis paljuneb
nii vegetatiivselt kui ka seemnetega. Kasvamiseks eelistab värsket, toit,aineterikast savikat pinnast, mįstõttu peetakse heaks savi indikaatoriks.
Noored taimed on mahlakad ning üsna valgurikkad, Seepärast söövacį
,hobused, kariloomad ja küülikud neid meeļsasti. Noored lehed on kasutatavad ka toiduks. Ė.u meetaim.

Cįrsįurn araense s. l. on väga varieeruv takson. T'ema heterogeen_
sus on pälvinud tähelepanu juba möödunud sajandi algusest peale.
Muutlikumaks organiks on osutunud leht; seļļe lõhestatuse, torkavuse ja
karvasuse alusel on eraldatud rohkesti erinevaastmelisi taksoneid ļiikidest kuni alamvormideni. Ķuigi mitmed va,rieeruvused nähtavasti olerievad kasvukohatingimustest, ilmneb nende levikus ka tea'tav seadusļpärasuS. Nii levivad lõunapoolsetel aladeļ vorrnid, mille iehed on alumiĮelt pinnalt heleviltjad, põhjapoolsetel aladel aga domineerivad paljaįehised vormid; pehmemate ning tervema'te lehtedega populatsioonid
.ąsustąvąd segetaaltaiņed.ena põlde, lõhestunud ning torkavate iehtedega
populatsioonid aga näivad olevat ruderaaltaimed, kuna nad asustavad
įeĖ.erui, prahipaiku ja mererannikuid' Erinevad vormid on enamasti
364
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joon. Põldohakas (Cirsium aruense)'. a - terveļ,ehine įeiseid (var integrifoĮium), b _ sopilis-suiglõhiste lehtedega teisendi (var. rrlite) keskmine varrelel-rt.

185..

Orig.

l86. joon. Põldohaka

ja villohaka (Cirsium

qraense

\ C.

heterophgĮĮum) värd. orl,g'

tr87. joon. Põldohaka

ja

seaohaka (Cirsittm araense

\' C'

oleraceum) värd' Orig

Seotud üleminekutega. Kuigi C. aruense kompleks on suhteliselt hästi
läbi uuritud, puudub senini selle ammendavam ajakohane töö'tlus, mis
põhineks ulatuslikumal materjalil ning oleks nomenklatuuriosas võima-

likult

täpne.

Ka Eesti botaanilises uurimis'töös on põldohaka varieeruvus märki-

mist leidnud, eeskätt rannikuäärse horrįdum-tüübi eristamisena. Vastav
tüüp, kuigi omakorda varieerudes, kahtlemata eksisteerib. Tuginedes
mõnede autorite vastavatele vihjetele ja Linn6 herbaariumi diapositiividele, võib just seda vormi pidadagi C. aruense tüübiks. Diapositiivilt ei
selgu aga lehtede karvastuse laad. Lähtudes seni teadaolevatest kļassi_
fikatsioonidest ja kohalikust materjalist, . o,tsustati meie C. q.raense
kompleksi analüüsimisel piirduda esialgu koļme teisendiga:
var. araense fC. araense 'p. marįti,mum Fr. Fl. Hall. l:l30' |8l7'
lBlB; C. a,raeflSe a' horrįdurn Wimm. et Grab. 1. c.; C. horrįdurn (Wimm.
,et Grab.) Stank. 1. c.]
lainjalt kähardunud, peaaegu sulg- kõik lehedsageli
jagused, tugeva1t torkavaoga1ised,
1askuvad ja sõlmevahed seeiõttu katkestunult tiivulis-oga1ised (l83. joon.); peamiselt ļiivasteladrustel mererandadel, harvemini sisemaai teeservadel jm. (184. joon.);
var. integrifoĮium Wimm. et Grab. l. c.
kõik lehed tasapinna1ised,
suhteliseļt terved, Servas harjaselis-ogalised- (185. joon., a); Ėarva;
var. mįte Wimm. et Grab. l. c.
pisut lainjad, sopilis- varrelehed
sulglõhised (harude lehed sageli terved
või üksikute hammastega),
mõõdukalt ogalised, vars poļe torkav (l85. joon., b); sagedaim teisend,
peamiselt põldudel.
Põldohakas' (mis a1ati eraldatakse omaette sektsiooniks, mõnikord
isegi omaette perekonnaks) ei moodusta hõlpsasti hübriide. Siiski on
neid konstaįeeritud ja ka Eesti materjalis võidi haruIdastena eristada
kaks hübriidi: C. araense (L.) Scop. \ C' |teterophųĮlum (L.) Hill (c.
\discolor Goll. et Hu'ter) (186. joon.) ja C. aruense (L.) Scop. \ C.
oĮeraceurn (L') Scop. (C. \Reichenbachįanum Loehr) (l87. joon.).
;

53' perekond tiibohakas, piknomon
Fam. pl. 2 :, 116. lžffi.

_

Cįrsįurn

sect. Aca.rna

p. mļn.

-

Pįcnomonl Adans.

DC. in Duby, Bot. Gaļļ. l : 286.

1828,

p.

Ühe.,kaheaastane taim püstise väheharunenud Varre ja kitsaste,
vahe1duvate torkavhambuliste laskuvate iehtedega. Korvõisikud homo_
gaamsed, keskmise SuuruSega' enam_vähem piklikud. Üldkatis ovaa1_
kooniline, selle kõige välimised iehekesed on ļehelaadsed, õitest pikemad,
liibunud, su1gja kõverdunud torkava lisemega, asetsevad katusekivide

taoliselt; kõige sisemistel on kilejas, nõrgalt hambulise Servaga 1iŠe,
mis lõpeb lühikese pehme ogaga. Õisikupõhi on tilredalt kaetud pikkade
kilejate harjastega. Kõik õied fertiilsed, mõlemasugulised, kroon roosa-

Į pikno'(kr. k.) _
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tihe, tįhedaõieline'

-

Koostanud

A.

Remmeļ

kas-purpurpunan.e' ülemises osas viieks lõhestunud. Tolmukaniidid
vabad. Emakakaela harud ülaosas vabad, lą.hknevad. Seemnis piklik,
Įäikiv, veidi lamendunud, väga kitsa, peaadģu pilulaadse kinnitumis_
pinnaga. Pappus siidjatest läikivatest .pehmelt sulgjatest harjastest' mis
asetsevad mitme reana' on alusel ühinenud' ja varisevad koos.
Monotüüpne perekond.

* l. Tiibohakas, piknomon - Picnomon acalna, ' (L.) Cass. in
Dict. Sci Nat. 40 : lBB. 1826; DC. Prodr. 6 : 634. lB37; Led. Fļ. Ross. 2
Q) :72a. l846; Tamamsch. in Fl. URSS 28 :218. 1963; Werner in
Cį'r'
Carduus Acarna L. Sp. Pl. B20. 1753.
Fl. Eur. 4:242' 1976.
sįum Acarna Moench, Meth. Suppl. 226. 1802 Reichenb. Icon. fl. Germ.
ķo.ltto,ļļ.Īü. (lBB. joon.)
et Heļv. l5:57. lB53.
- fluķrlolņog
cm kõrge, võrgulaadse haļļi või valge lidus
o, o. Taim 15-40
karvastusega; VarS on valge,' vaoline, peaaegu kogu pikkuses kįtsaste

torka'varipsmeliste tiibadega, tihedalt lehistunud, peamiselt ülaosas haru_nenud. Alumised lehed varisevad varakult; keskmised ja ülemised 10ll cm pikad, nahkjad, l3-l5 mm 1aiad, 1ineaalsüstjad, lühiripsmelise'
SerVaga, nõrgalt sulgjassopi1ised, pikkade kolļas'te ogadega, 1askuvad,
alumisel pinnal võrgulaadsete eenduvate roodudega, pea1misel pinnal
peene valge paija keskrooga, alt ja peali ühtlaselt valge- või hallikarvased. Korvõisikud varre tipul', raotud,. üksikult või 2-4-kaupa pikaoga1iste kõrglehtede kaenlas. Üldkatise 1ehekesed on liibunud, tihedaļt kar'
vased; kroon roosakas Või purpurpunanc' l2-l3 mm pikk, ulatub üle
pappuse karvade. 'Oie ;put'k .servisest tunduvalt pikem. Seemnised 45 mm pikad, ülemises,osas.2 mrh laiad. Pappus on valge või halļikas,
seemnisest 3-4 korda pikęm, koosneb kitsastest kilejatest harjastest ja
peenikestest siidjatest tarvakestest.
Õitseb juulist alatesEestis on tiibohakat leitud üheļ korraļ (A. Remm,el,.l965) Saaremaalt Roomassaare sada'matee-nõlvalt, kus ta kasvas iiivasel pinnasel.
Üldlevik. Nõukogude Liidu 'Euroopa-osas Krimmis, Kaukaasias kõik_
jaļ, Kesk-Aasias paiguti. Lõuna-Euroopa's, idapoolsetes Vahemeremaa_
des, Armeenia-Kurdistani valdkonnaS,''Iraanis. Kasvab kuivadel jäätmaadel ja teede lähedal.

54. perekond kroonohakas

-

Onopordumt L.

Sp. Pl. 827. 1753.

Peamiselt kaheaastased varretud või püstiste ogatiivuliste vartega
rohttaimed. Lehed sopilissulgjad, suured, torkavad, rohelised, paljad või
karvased. Korvõisikud homogaamsed, suured, rohkeõielised, üksikult,

I

acarna

tuletatud kreekakee,isest sõna'st akarį

seltsist (arvatavasti seemniste kuju järgi).
24 Eestl NSV floora VI

_

lest, ämbliku,laadne lestaļiste
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b

0

Į88. joon. Tiibohakas (Picnomon acarna)

i

cį

Orig.

-

tain-re keskos

a, b

-'

üldkatise ļeheką

varretutel liikidel kuhjunult. Üldkatis munajas kuni kerajas. Üldkatise
lehekesed nahkjad, asetsevad katusekivide taoliselt, kujult mitmesugused, enamasii ogatipuga. Õisikupõhi lihakas, sügavalohuline, 1ohu servad kilejad, ebaühtlaselt sopilishambulised (l89. joon., c). Õied mõļe_
masugulised, putkjad. Õiekroon ülalpool viieosaline, kergelt laiuv, neelu.
juures jämenenud, enamasti purpurjas, violetjas või valge. Tolmukaniidid paljad või nõrgalt näärmeļised, karvadeta. Emakakael pikk; emaka_
kaela harņd tervest osast 3-5 korda lühemad, harilikult kokkuhoiduvad
ja tervenisti või osaliseļt õiekroonist väljaulatuvad. Seemnised äraspidimunajad, mõnevõrra lamendunud või neljakandilised, siledad või põiki
kortsuļiskühmulised. Pappus kergesti tervikuna varisev, koosneb ena_
masti kahest või kolmest reast mitmesuguse pikkusega harjaskarvadest;.
harjaskarvad on kas üleni või osaļiselt peensulgjad, alusel liitunud võrd-,
lemisi laiaks rõngakeseks.
Vahemeremaadest pärinev laia levikuga perekond, mis sisaldab,
40-50 liiki; NSV Liidus on esindatud l0 üsna polümorfset liiki, neis|
Eestis haruldase tulnukana üksainus liik.
Kuivade rohumaade asukad, ,mis võivad apofüütidena ka kuļtuurmaistule tungida. Head meetaimed. Seemnised sisaldavad rasvõli, mis
keemiliselt. koostiselt on ļähedane päevalil1eõlile. Paari liiki kasvatatakse dekoratiivtaimedena.
Perekonna tüüpliik on onopordum acanthįwn L'

* t.

Terav kroonohakas
acanthįunl, L. Sp. PI. 827'
- onopordum
DC. Prodr. 6 :6lB. lB37;
Led. Fļ. Ross. 2 (2) :716. lB45;

1753;
Wįed. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv_ u. Curl. 474' lB52; Hegi,.
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :920. l929; Arėnes in Bull. Jard. Bot.
Bruxelles 24 (4):2B7. |954; Pēt. in Latv. fl. 4:437. 1959; Klok. in o.rr.
yPCP ll:551. 1962; Tamamsch. in Fl. URSS 28 231. 1963; Franco in
Fl. Eur. 4 :245. l976. orronopĀyrvr ttonnuuü, TaTapHHK ķonrc,,ļuft.
(

189. joon.)

o.

Kõrged, enamasti ülemises osas harunenud taimed. Vars püsjäik,
kuni üle 200 cm kõrge, helbeliselt ämbļikuvõrkjaskarvane,.
tine,
laiatiivaline kuni päris üles; tiivad sopilised; ļai-kolmnurkjate torkavaie.
hõlmadega, ogad kuni 5 mm pikad, tugevad, kollased. Lehed suured,.
piklikud, ebakorrapäraselt sopi1ishambulised või su1ghõlmised, hõlmad,
terava jäiga ogaga lõppevad; lehelaba noorena mõlemalt pinnalt peh_
melt (ämbliku)võrkjaskarvane, hiljem peaaegu paljas. Kõige alumised
lehed tiivu1iseks rootsuks ahenenud, ülemised laiatiivaliselt ļaskuvad.
Korvõisikud üksikuĮt või 2-kaupa varte ja ülemiste harude tipus, pool_
kerajad, 3-5 cm pikad ja laiad. Üldkatis noortel korvõisikutel harili_
kuļt ämblikuvõrkjas, hiljem peaaegu või täiesti paljas. Uldkatise leheke_

t

Tuletis kreekakeelsetest sõnadest otxos

iärgi tekitavat see taim eeslįtel puhitust).
2 akantha (kr. k')
oga; akanthįon

-

24$

-

eesel, porde
- tuul,
_ -Ķoostanud M. Kask.

puhitus

(Plini.use

ühe ohaka nimi Dioskoridesel.
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b
c
0

Į89. joon. Terav kroonoha|<as (onopordum acanthium): a
õitsev |atv,
. alumine leht, c _ lõik õisikupõhjast. (a ja b -orig.)

b_

ged süstjasnaaskeljad, tugevaks ogaks üleminevad, sisemised püstised, kesįmised ja väļimised alla käändunud või horisontaalselt 1aiali
hoiduvad. Õiekroon kahvatu-purpurpunakas või helevio1etjas, harva
valge' 2-2,5 cm pikk. Seemnised piklik_äraspidimunajad, paljad,
ņ-ā mm pikad, ristikortsulised ja pikiroidelised, tumepruunid. Pap_
pus ruske, seemnisest kuni 2 korda pikem, koosneb ripsmelistest harj astest.

Õitseb juulist septembrini.
Teade Eesti- ja Liivimaalt tB. sajandi lõpust. Vähene herbaarma'
terjal pärineb peamiselt möödunud sajandi teisest poolesļ U19ma3t
a1ast on teada vaid A. Remmeli leiud Tapalt ja Ülemistelt 1964. ja
tģos. a. (t90. joon.) Kroonohakas on mėil esinenud prahipaikadel ja
aiaäärtes' Ka meie ļähimatel naaberaladel on liik haruldane, kusjuures
leiud pärinevad samuti peamiselt eelmisest sajandist'
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas kõikjal (peale Kaug-Põhja) '
Kaukaasias kõikjal (pea1e mägirajoonide), Lääne-Siberis kohati, Ida_
Siberis harva (ainult Angara-sajaani valdkonnas), I(esk-Aasias peaaegu kõikjal. Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk_ ja atlantilises Euroopa;, Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Armeenia_Kurdistani
Ļaldkonnas,. Iraanis. Põhja-A,meerikas sisseviidult. Kasvab prahipaikadel, jäätmaadel, teeservades, raudteetammidel, umbrohuna põldudel ja
viinapuuistandustes.
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lg0. joon. Terava kroonohaka (onopordum acanthium). leiukohad Eestis.
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Majanduslik tähtsus. Ķroonohakat söövad kaamelid, teistel foomadel põhjustab vigastusi. on olnud kasuiuseļ ilu-, ravim- ja kiutaimena.
Vartes ja lehtedes ļeidub parkaineid. Noored juured ja noorte õisikute
põhjad on söödavad. Valminud seemned sisaldavad umb. 257o 'tehnikas
tarvitatavat õli. Hea meetaim.

Leiud Eestist kuuluvad tüüp-alamliiki

-

subsp. acanthįun.

Samasse alarrĪtriibus,esse kuulub veeļ maarja- ja kroonohakal,e lähe_
dane perekond artišokk (Cgnara L.). Artišokid on ohakataolised taimecļ
suurte õisikutega ja suurte sulgjate lehtedega' Kahte liiki kasutatakse
toidutaimedena (on kaiseliselt ka meil kultiveeritud). Hispaania
artišoki1 (C. carduncuĮus L') on söödavad eeskätt lihakad lehe_
rootsud ja -rood, harilikul
artišokil (c. scolgmus L') lįha_
kad õisikupõhjad koos üldkatise lehe,keste alumiste osadega' (l47 joon., a.)

55. perekond maarjaohakas

-

Fam. pl. 2: 116.

Silgburn I Adans.

1763.

Üheaastas'ed talvituvad või kaheaastased rohttaimed suurte, valge_
laiguliste ja torkavate lehtedega. Korvõisikud rohkeõielised, homogaam_
sed, suured, mõnikord longus, üksikult varte ja harude tipus. Ü1dkatis.
lai-kerajas; üldkatise lehekesed nahkjad, a,setsevad katusekivide taoļi_
selt. Välimised ja keskmised lehekesed jätkuvad lehetaolise, torkavham..
bulise Sefvaga lisemena, mįS on veninud pikaks, eemalehoiduvaks süst_
jasnaa'skeljaks ogateravikuks; sisemised üldkatise lehekesed kilejad,.
väiksema 1isemega või ilma selleia. Õisikupõhi lame, lihakas, kilejate.
ripsmetega. Kõik õied ühesugused, fertiilsed, mõlemasugulised. oiekroon.
violetjas, pufpufpunane või roosa' harva valge; krooni putk kitsasruljas, pikk, neel lühike, laienenud, kellukjas; krooni tipmed kitsad, lineaal_.
sed. Tolmukaniidid ülal vabad, alusest kõrgemal putkeks kokku kleepu_
nud neid tihedalt katvate lühikeste kleepuvate karvakeste tõttu. Emaka-kael ülalpool jämedam, kaetud pikkade haruliste karvadega; emakakaela
harud iigistikku, ülal lühikeselt lahknevad, väljast kaetud tihedate lühi_
keste haruliste karvadega. Seemnised äraspidimunajad, külgedelt ker_
gelt lamendunud, paljad. Pappus koosneb paljudest kilejatest hambu-'
lise s,ervaga harjastest, mis on alusel rõngaks ühinenud. Selle sees üle_
misel serval asetseb kroonike peenikestest läikivatest ligistunud terve_
servalistest karvadest.
Ka,heliigiline perekond, mis on laialt levinud kogu Vahemeremaade.

' t Ķreekakeelsest taimenimest sĮĮgbon (tutt, tups), mida antiikautorid kasutasidi
ohakataolise taime kohta.
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aļal, Kesk- ja Lõuna-Euroopas ning Kesk-Aa'sias. Mõned autorid
vad perekonda monotüüpseks ühe uļatuslikult varieeruva liigiga.

A, x l. Harilik

pea-

Marįanurn:' (L.) Gaertn.
1837; Led. Fl. Ross'
Fruct. Sem.
2 (2):715. lB45; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u' Curl'
47g' lB52, in textu; Hegi, Illustr' Fl. Mitt.-Ėur' 6 (2) : 916. 1929; Arėnes
in Buļļ. Jard. Bot Bruxelles 24 (4):24B. 1954; Pēt. in Latv. Īl. 4:436.
1959; Barb. in On. yPCP ll :550. 1962; Tamamsch. in Fl. URSS 28:
Marįanus L. Sp.
227' |963; Franco in Fl. Eur. 4 :249. 1976.
maarjaohak as

- SiĮųburn
P1.2:378. l79l; DC. Prodr.6:616.

Pl.

-'Carduus (l9l.

ocTpo_necTpo.

Pacroponrua IĮfTHHcTafl,
kuni l'5 m kõrge,
harilikult
o, o. Vars

B23. |753.

joon.)

püstine, enamasti harunõrgalt võrkjasvaoline,
lehistunud,
nenud, alumises osas rikka1ikult
jahuja
kirmega. Lehed suured, rohelised, läi_
karvane ja noorelt kaetud
l<ivad, enam_vähem paljad, suurte valgete laikudega või valgega maĪmoreeriiud, kuni 50 cm pikad ja 20 cm laiad. Alumised lehed koondunud kodarikuks, sopilis-su1gjagused, pikalt aheneva alusega; kõrgemal
aSetSevad lehed sopi1ishõlmised, varreümbrise lühikese1t ļaskuva alusega; kõige ül'emised veel väiksemad, peaaegu terved. Kõik lehed nurge_
liste hõlmadega, mida ääristavad väiksemad ja suuremad kollakad tor_
kavad ogad. Ķorvõisikud võrdlemisi Suured, 3-6 cm pikad, munajad,
üksikult suhteliselt peentel õisikuraagudel. Üldkatise 1ehekesed mõnerealiselt, paljad, asetsevad katusekivide taoļiselt; välimised ja kesk_
mised lehekesed alusel liibunud, ülal eemaļehoiduvad, ogalise servaga,
lehetaoļise, tipul pikalt torkava jäiga lisemega; kõige sisemised
üldkatise lehekesed sirged, kilejasnah,kjad, väikese 1isemega või ahenenud mittetorkava tipuga. Õied rohkearvulised, l5-l6 mm pikad,
enamasti purpurpunakad. Seemnis elliptiline või äraspidimunajas,
tuni 7 mm pikk, tu'medakirju. Pappuse karvad jäigad, valged või
koļlakad, välimised peenikesed, harjasjad, sisemised mõnevõrra laiemad,
kilejad.
Õitseb juulist Septembļ'ini; viljad valmivad hilja.
Maarjaohaka esinemise kohia Eesti NSV territooriumil on kirjanduses andmeid juba 18. sajandi viimasest veerandist. Selle metsistunud
kultuurtaime konkreetsemaid leiukohti ja herbaarekse'mplare on teada
möödunud sajandi keskelt. Nüüdisajal'võib maarjaohakat leida metsistunu1t või tulnukana siin-seal elamute ümb,ruses, jäätmaadel, prahipai_
kadel, aga ka loodudel; mõnikord esineb hulgaliselt.
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa_osas enamikus valdkondades,
Lääne-Siberis Ülem-Tobo1i va1dkonnas, Kesk-Aasias lõunapoo1semates
.valdkondades, Kaukaasias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemere'
maades, Ameerikas, Lõuna-AustraaIias. Enamiku1e neist aļadest on
.rnaarjaohakas tahllikul't või tahtmatult sisse viidud ja seal looduslikult
.ļevima hakanud. Kasvab päikesepai,steiistel kaljustel nõ1vadel ja kivi-

I

Tuletatud nimest Maria.
37 i)

191.

joon. Harilik maarjaohakas (SiĮgbum Marianum). orig

:steppides' jäätmaadel, põldudel ja aedades,, ļebde iai tarade ääres, hoonete ligiduseŠ;' Lõuna-Ameerika pampades siįheviiduna- ohtralt levinud.
Majanduslik tähtsus;'Dekoratiiv9ete lehiede tõttu kasvaiatakse ilu'
taimena. Ķüpseid seenineid kasutaJakse erĮti 'lmaksa_ ja sapihaiguste
puhul, varem 'on nendega ravitud kopsuhaigusi ja pisteid.

56. perekond soojumikas
.

-

in Ann. Mus. Hist. Nat. (Paris)

Saussureat DC.
16 : 156, 196. 1810.

Enamasti mitmeaastas,ed, harvemini kaheaastased rohįtaimed või
poolpõõsad. Lehed varrel vahelduvalt, terved kuni sulgjalt lõhestunud,
paljad või karvased; sageli veidi nahkjad või jäikjad. Korvõisikud rohke_
,õie1ised, kännasja või põörisja liitõisikuna, harva üksikult. Üldkatise
lehekesed asetsevad katusekivide taoļiselt, pole torkavad. Õisikupõhi
lame või kumer, enamasti sõkalsoomustega. oied kõik mõlemasugulised
putkõied. Kroon roosa' purpurpunane, violetne, harva valge, pika peene
putkeosaga. Tolmukapeade tipul ja alusel lisemed; tolmukaniidid vabad.
Emakasuue kaheharuline. Seemnis ruljas, nelja pikiroidega, paljas. Pappus enamasti kaherealine, välimine rida lühikestest varisevatest lihtkarvadest, sisemine sulgjatest püsivatest karvadest, mis on alusel rõngaks

,ühinenud.

.

Perekonda kuulub umbes 400 liiki, mis on levinud Euraasias ja
Põhja-Ameerikas, eriti rikkalikult Aasia mägistel aladel. Nõukogude Liidus esineb ll5 liiki, neist Eestis üks liik.
Perekonna'tüüpliik on S. alpina (L.) DC.

l. Eesti soojumikas - Saussurea esthonįca2 Baer ex Rupr. in
Beitr. Pflanzenk. Russ. Reichs 4:21. lB45; Lipsch. in Fl. URSS 27:493.
1962; Üksip in Eesti taim. määr. 668. 1966.
- S. aĮpina subsp. esthonįca
(Baer ex Rupr.) Kup'ff. in Ķorrespondenzbl. Naturf.-Ver. Riga 45 : l00.
S. alpina auct. - Wied. eį
1902; Lipsch. irr Fl. Eur.4:2|7. |976.
'Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 4B3. lB52; Pēt. in Latv. fl.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed l, n" 27, 27a.
4:426. 1959.
Coccrcper ocroucKas. (192. joon.)
9ļ. Vars (25) 40-70 (B5) cm kõrge,

1933.

enamasti üksik, ühtlaselt
]lehistunud, sageli violetjalt värvunud, paljas või ülaosas on hõredalt
'villkarvu. Lehed pealmiselt pinnalt paljad, tumerohelised, sageli tuhmilt
lläikivad, alumiselt pinnalt pisut heledamad, peaaęgu paljad või hõre,dalt villkarvased (ülemised tihedamalt); lehti varrel (8) 12-20 (28).
Alumised lehed labast veidi lühema rootsuga, (8) l2-20 (27) cm pikad;
ļlehelaba süstjas või lineaalsüstjas, alusel ja tipul sageli pikalt ahenev,
Alpide loodus,e uurija, Genfi akadeemia mineraloogiaprofessot'i

Saussure'i (1767-1845) auks. - Koostanud
' esthonįca (ļad. k.) _, eesti.

V.

.Thēodore . de

Ku,usk.

377
a

a

b

c

l92. joon. Eesti soojumikas (Saassareą esthonįca): a _ taime alumine osa, b _ taime
ülemine o'sa õitsemisaia|' c _ üksikõis krooni, tolmukaie, emakakaela ja emakasuudimega, d
noor vili õiejäänuste ja pappusega. orig.

-

-l-2,7 (3) cm lai,

teravahambalise servaga. Keskmised lehed lineaal:süs'tjad, 6-12 cm pikad ja 0,6-l,2 (2) cm laiad, aheneva alusega või
iühikese rootsuga, tipul pikalt teravnenud; leheserv madalalt hambuline
kuni peaaegu terve. Varre tipu poole muutuvad lehed järjest väiksemaks;
'ülemised on lineaaļsed, terve a11arullunud servaga. Liitõisik koosneb
(4) 7-l5 (25) õisikust, sageli pöörisjas; õisikuraod väga erineva pikkusega,. (l) 3-:7 (14) cm pikad. Korvõisikud õitsemisajal l,5-2,3 cm
.pikad, munajad. Üldkatise lehekesed asetsevad katusekivide taoliselt,
,helerohelised, sageli tumevioletse Serva või üļaosaga; välimised muna_
jad, terava tipuga, hõredalt vil1karvased, sisemised tunduvalt pikemad
ja kitsamad, tömpjalt teravnenud tipuga, pikkadest pehmetest karvadest
üsna valkjad. Sõka1soomuseid õisikupõhjal väga tihedalt, 1ineaalnaaskeljad, õlgkollased, läikivad, pikemad nende hulgas kuni 8 mm pikad.
Õied punakas- või sinakasliļlad, putkjas-lehterjad, kuni l,4 cm pikad;
.alumine pool krooni pikkusest kitsa toru kujuline, ülemine, avaram pool
2l'-3ln ulatuses viie lineaalse hõlmaga. Tolmukapead sinįs,ed, nende alusel ripsjad lisemed. Seemnis 2-3 mm pikk, pruun. Pappus määrdunudvalge, välimise rea karvad keskmiselt 3 mm pikad, kidakestega, vari'sevad, sis'emise rea karvad |-tp cm pikad, sulgjad, püsivad'
Õitseb juulis ja augustis
Kasvab soistel niitudel, įuisniitudel, võsastikes ja soodes; lubjalem'bene. Levinud peamiselt
Lääne-, Kesk_ ja Põhja-Eestis, puudub saartel.
(193. joon.)
Üldlevik. Seniseil andmeil peamiselt Eesti NSV-s. Lätis väga harva.
-Leningradi oblastis esineb S. aĮpina (L.) Dc., peale selle leidub ülemi'llekuvorme S. aĮpina ja S. esthonįca vahe|'

S. esthonįca erineb S. aĮpina'st järgmiste tunnuste poolest. Vars on
1unduvalt kõrgem (vähemalt 30 cm kõrge) ja rohkemate lehtedega;
varrelehti üle l0, kõige ülemised on kitsaslineaalsed alļarullunud sefva_
dega. Juurmised lehed süstjad või kitsassüstjad terava kiilukujulise alu_
sega; kõik lehed vanemaks saades pealt täi,esti paljad, tumerohelised,
pisut läikivad. Korvõisikud koondunud suureks liitõisikuks, kus õisiku_
raod on väga erineva pikkusega, enamasti õisikust pikemad. Üldkatise
lehekesed pikemad ja kitsamad ning neid on arvukamalt kui S. aĮpina'\'
S. esthonįca Ļevila on isoleeritud S. alpina arktilisest ja Kesk-Euroopa alpiinsest levilast.
Seni ainus põhjalikum uurimus eesti soojumika kohta on K. R. Kupf_
feri töö l902. aastaqt, kus ta käsitab eesti soojumikat alpi soojumika
alamliigina. Nii on ļiiki käsitanud ka Lipschitz <<Flora Europaea>> 4. köites. Tüüpeksemplari on kogunud K. E. v. Baer 1844. aastal Piibe mõisa
juurest Kesk-Eestist. Selle säi1itamise kohana märgib K. R. Kupffer
Peterburi Teaduste Akadeemia herbaariumi.

3. alamtriibus Centaureįnae (Cass.)
ļ Ķoosianud M. Kask.

Less.

l in

Schlechtend. et
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l93. joon. Eesti soojumika (Saussurea esthonica) ļeiukohad Eestis.

Cham. in Linnaea 6 : 85. l83l et Synops. gen. Compos. 4. lB32; Benth.
et Hook. fil. Gen. pl. 2 (l):214. 1873; Boiss. Fl. Or. 3:,422,585. lB75;
O. Hofftn. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4 (5):324. IB94; Czerep. in
Fl. URSS 28:240. 1963.
- Ttib. Centaurįeae,CaSS; in Dict. Sci. Nat.7:
376. |Bt7; Arėnes in Bulļ. Jard. Bot. Bruxelles 24 (4):2B9. 1954.
Korvõisikud paljuõielised, heterogaamsed, (ühe rea sugutute, sageli lehterjalt laienenud äär'isõitega, mis enamasti on pikemad kui mõlemasugulised keskmised,õied) või homogaams,ed. Seemnised ļateraalse või viltuse, väga harva lsirge kinnitumispinnaga, tipul ,enamasti hambulise
äärisega (kroonikesegą-, .ringvallikesega), paljad, harvemini karvased,
harilikult pappusega. Pappus lihtne, koosnedes kahest või mitmest reast
harjaskarvadest või sõkalsoomustest, või kahekordne, kusjuures sisemine
rida on tunduvalt madalam.
Esineb Euraasįas ja Vahemeremaades; ühe perekonna (Centaurea|
esindajaid on ka Ameerikas ja Ausiraalias.

1. Kõik õied korvõisikus ühesugused, vahel äärmised vaevaļt märga-

tavalt teistest suuremad. Üldkatise lehekestel ülaosas kilejas värvunud

lise

57' perekond paskhein
380

-

SerratuĮa L.

Korvõisiku äärisõied lehterjad, sugutud, mõnevõrra suuremad kui
sisemised putkjaslehterjad, mõ1emasuguļised õied. Üldkatise lehekestel ülaosas terve või mitmesuguselt lõhestunud kilejas lise
Centaurea L58. perekond jumikas

-

57. perekond paskhein
Sp. Pl. 8ļ6.

-

SerratuĮaļ L

1753.

įliitetorkavad, paljad või hajusalt karvased püsikud vahe1duvate
sulgjate, harvemini įervete lehtedega. Korvõisikud homogaanrsed, harva
heterogaamsed, pa1juõie1ised, keskmise SuuruSega või väiksemad ning.
hõredates kännastes või suured ja üksil<uĮt. Üldl<atis poolkerajas, kerajas, munajas või peaaegu ruljas, mitmerealine. Ūldkatise lelrekesed tihe_
dalt kaiusekivide taoliselt, enam-vähem nahkjad; välimised enamasti,
munajad, lühiļ<esed, 1isemeta, tipus sageli teravad või teravikuga, sise_
mised pikemad, süstjad või lineaalsed, kileja lisemega tipul. Õisikupõhi
lame, tihedalt kaetud kilejaie hariastega ja pikkade karvadega. Oied
kõik ühesuurused, puikjad, roosad, purpurpunakad või valged, üļemises.
oSaS peekerja1t 1aieņenud ja peaaegu korrapäraselt viietipmelised;
mõlemasugu1ised, harva ühesugulised (siis taimed kahekoja1ised) või
korvõisiku keskeļ on mõlemasugulised õied ja ääres neist pikemad emasõied. Toļmukaniidid paljad, siledad või väikeste näsadega; tolmukapeacl
noolja alusega, tervete, enamasti lineaaļsete lisemetega. Emakakael hari_
likuļt kahe pika hõlmaga, mis vaļmimisel kaarjalt väljapoo1e käänduvad,
harvemini terve. Seemnised 4-6 mm pikad, piklikūd, külgedelt mõne_
võrra lapikud, paljad, vįļtuse basaalse kinnitumispinnaga. Pappus määrdunudvalge või ruugjas, paljurea1ine, lihtne, koosneb täkilistest püsiva_

iest või üksikult

varisevatest harjastest,

miįle pikkus

suureneb

väljastpoolt sissepoo1e.
Perekond hõlmab umbes 70 liiki, mis on levinud Aasias, Euroopas.
ja Põhja-Aafrikas. NSV Liidus kasvab 33 liiki, neist Eestis ainult üks.
Mõningad liigid Ön kasutatavad värvitaimedena koļlaste ja roheliste
toonide saamiseks; teised on ravim-, vitamiini-, mee-, noorelt ka söödataimed.
Per,ekonna

tüüpliik on S. tįnctorįa L.

l.

Serratuįa tįnctorįa' L. Sp. Pl. 816. 1753; DC.
Värvi-paskhein
Prodr. 6:667. 1837; Led. F1. Ross. 2 (2):755. 1846; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cur|' 477. lB52; Pēt. in Latv. fl' 4:
438. 1959; Cannon et J. B. Marshall in Fl. Eur. 4:250. 1976. - S' tįncto'
rla subsp. eu-tįnctorįa Br.-Bļ. in Jahresb. Naturf.-Ges. Granb. 60: l95. 192l;
S. tįnctorįa subsp. tįnctorįa
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.6 (2):927.1929.

-

Į serrt (ļad. k.)
,lehe hammas.
- saagjaserva]ise
2 tįnctorįa (1ad. k.)
värvimiseks kašutatav, värvainet sisaldav

-
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II

_

Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 24 (4):325' 1954.
S. įnermįs
- 1963;
Gilib. Fl. Lithuan. 3: l83. l78l; Boriss. in Fļ. URSS 28:265'
Klok.
in <D.ņ. yPcP |2:9. 1965.
Cepnyxa KpacllJlbįrafl' c. HexojĪĮouaa. (l94.

ja

195. joon.)

-

9ļ. Risoom jäme ja lühike, enamasti viltune, arvukate nöörjate
juurtega. Taimede kõrgus 35-100 cm. Varred püstised, sirged, paljad,
sageli tumepunased, tipuni l,ehistunud, lihisad või üļemises osas kän_
nasjalt harunenud, nende alusel vanade lehetuppede kiuļised jäänused.
Lehed nahkjavõitu, enam-vähem paljad (mõnikord pealmisel pinnal
väheste lühikeste jäikade karvadega või alumise pinna roodudel kõver_
"dunud karvadega), rohelised, alumiselt pinnalt heledamad, võrdlemisi
tihedalt ogasaagja, vahel punaka servaga. Juurmised lehed pikarootsulised, üļdkujult munajad, sulgjagused, kanneljalt lõhestunud või terved;
tipmine hõlm ümardunud ja ogatipuga, külgmised hõlmad kitsad; lehe_
1aba pikkus kuni 20 cm, laius kuni l0 cm. Keskmised varrelehed lühiroot,sulised kuni rootsutud, elliptilised kuni süstjad, su1gjalt või kanneljalt
lõhestunud, tipul teritunud. Ülemised lehed rootsutud, järjest väiksemad,
mõnikord pea-aegu terved või alusel paari hambaga. Ķorvõisikud piklikud,
võrdlemisi väikesed (pikkus l,5-2 cm, laius l cm), koondunud mitmekaupa kännasjaks või kännasjas-pöörisjaks õisikuks. Üļdkaiise lehekesec
ülemises osas, vahel üĮeni tume_purpurpunased; välimised ja keskmised
lehekesed kolmnurkjas-munajad kuni süstjad, teritunud või ohtega lõp_
'pevad, võrkjas-ripsmelise Servaga; sisemised lehekesed süstjaslineaal_
sed, pikalt teritunud, teistest pikemad. Õied enamasti ühesugulised,
(korvõisikud sel juhul homogaamsed ja taimed kahekojalised). Õiekroon
lillakas-purpurpunane' mõnikord valge, emasõitel ligi 13 mm pikk, ahenenud putkeosa pikem kui ļineaalsete hõlmadega servis. Emakakael
umbes õiekrooni pikkune, pųnakaspruunide lahknevate hõlmadega. Isas_'
õitel umbes õiekrooni pikkune tolmukatetoru ja 'muundunud emakas.
:Seemnised piklikud, 4-6 mm pikad, koļlakad, hallikad või punakaspruu_
nid. Pappus ligi 7 mm pikk, kollakas-punakaspruunikas, koosneb pisut
karedatest karvadest.
Õitseb juulist septembrini; valminud viljad alates augustist.
Esineb Lääne-Eestis ja Tartu įimbruses. (l96. joon.) Mõlemad
levikualad on looduslikud; taim kasvab niiskevõitu niitudel, puisniitudel,
'hõredates
metsatukkades. on Eestis oma 1eviku põhjapiiril. (197. joon.)
Põhja- ja idapoolsetel naab,eraladeļ puudub, lõunapoolsetel (näit. Lätis)
.on haruldane.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas Baltikumi valdkonrras ning sellest lõuna ja kagu pool olevates valdkondades. Skandinaaviamaade
'lõunaosas,
Kesk_ ja atlantilises Euroopas. Ķasvab valgusrikastes metsa,des, metsaservades, raiesmikel, põõsastikes; niitudel.
Majanduslik tähtsus. Varematel aegadel oli ofitsinaalne ravimtaim,
'mida kasutati pea,miselt väliste vigastuste puhul. Suurem,a tähtsusega
on värvitaimena kollasįe toonide andmiseks väga mitmesugustele riide_
materjalidele. Söödaväärtus on tühine,
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l94. joon. Värvi_paskheina ,erilehine teisend (SerratuĮa tįnctoria var. heįe_
pappusega, d
rophglĮa): o _ viljuv ļatv, D
- noor taim, c seemnised
pappuse üksikkarv. orig.

l'ļ

ļ95. joon.'

Värvi*paskheina

tüüpteisend

įįnctorįa var. tinctorįa). orig.

(SerratuĮa

"

Liikide SerratuĮa tįnctorįa L. ja S. įnermįs Gilib, suhe on praegu
ebaselge. <NSVL floo.r,as>> peetakse viimast S. tįnctorįa'ļe 1ähedaseks,
võib-olla ka sellega identseks liigiks, kuna tähtsaim eristustunnus (to:_Į<ava oga puudumine ü1dkatise 1ehekeste1) varieerub. 'Enamik autoreid
aga pole tähtsaks pidanud seda tunnust, vaid peamiselt lehtede muutlik_
kust. Selļe järgi võime Eesti materjaiis eristada kahte teisendit:
var. heterophųĮĮa Wallr. Sched. crit. 451. |B22
juurmised lehed
peaaegu terved, įeised lõhestunud; esineb Tartu rajoonis
(peale lehtede
lõhestatuse laadi erinevad Tartu ümbruse popu1atsioonid Lääne-Eesti
populatsioonidest ka tugevamini harunenud 1iitõisiku, kitsama üldka_
tise ja ogajalt teravnevate välimiste ja keskmiste üļdkatise lehelreste
poolesi);

var. tįnctorĮa (var. dįssecta Wallr. Sched. crit. 45l. 1822; var. pin.natifida Kit. in P,eterm. Fl. Lips. 60l. 1B3B)
lehed sulgjalt lõhes_
- kõik
,tunud, tipmi"'e teistest Suurem; meil esindatLrd
Lääne-Eesiis (FIiiumaa,
Ķingissepa ja Flaapsalu rajoonis);
sel1e teisendi piirides võib õisiku värvuse järgi eristada kahte vormi:
Ī. įeucantha Goiran
- Hegi, 1. c. 92B - õied valged, üldkatis roheline; harva, koos tüüpvormiga;
Ī. tįnctorįa
õied ja ü1dkatis purpurpu|na1<ad; tava1ine.
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196. joon. Värvi_paskheina (SerratuĮa tīnctoria) ļeiukohad Eestis.

25 Eesti NSV loora VI
f
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197. joon. Värvi-paskheina (SerratuĮa tinctoria)

leviku põhjapiir Euroopas. (Hultėni järgi.)

58. perekond jumikas

-

Centauredr L.

Sp. Pl. 909. 1753, p.

p.

Hariļikuli mitįetorkavad, ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed'
harva poolpõõsad. Varred püstised kuni lamavad, enamasti harunenud,
harva taimed varretud. Lehed vaheļduvad, terveservalised kuni su1g;agused. Korvõisikud heteroģaamsed, pa1juõie1ised, väikesed kuni suured, üksikult varte ja harude tipus (harva 2-6'kaupa), moodustades.
kännasja, pöörisja või kobarja liitõisiku; harvemini taimed ühe korvõisikuga. Üldkatis kerajas, munajas või ruljas, mitmerealine, paljas või
ämbliļ<uvõrkjalt karvane. Ü1dkatise ļehekesed iihedalt katusekivide tacļiselt, nahkjad või kilejad, üļemises osas väga mitmesuguse lis,emega
(see võib o1la terveservaiine, lõhestunud, ripsmeline, iühiogaline, pika ja
tugeva ogaga jne.), harva lisemeta. Välimised üldkatise lehekesed poolsõõrjad, munajad või ko1mnurkjas-munajad, sisemised piklikmunajad
kuni lineaaļsed. Õisikupõhi lame, tihedalt kaetud kilejate harjastega.
Õied mitmesuguse värvusega, kõik putkjad; keskmised õied mõlemasugulised, äärisõied sugutud, teistega ühesuurused või suuremad ja veidi
sügomorfseit putkjas-1ehterjad. Tolmukaniidid näsalised; to1mu1<apeade'
alusel vaheļ väikesed lisemed. Emakasuudmed kahehõļmalised. Seemnised 2-B mm pikad, ülal tömbid ja täkilise kroonikesega, hajusalt karvased kuni paljad, veidi lapikud, viltuse basaalse kinnitumispinnaga.
' Taimenimi Hippokraüesel ja Pliniusel; muistendi jär'gi olevat kentaur Cheiron
avastanud selle perekonna ühe liigi tervistava toime.
386

Pappus valkjas või ruuge, mitmerealine., seemnisega ühepikkune või sel_
įest mitu korda lühem, harva kuni kaks l<orda pikem. Pappuse karvad
karedavõitu, enamasti väljastpoolt sissepoole pikenevad. Mõnikord pap_
pus täiesti redutseerunud.
Perekond hõlmab umbes 600 liįki. Nii perekonna, perekonnasiseste
ühikute kui ka teatavate 1iikide piiritlemine on kül1aliki keerukas' Ūkski
senistest süste,emidest ei hõ1ma kogu a1amtriibust tervikuna. Järgime
siin <NSV Liidu flooras>> toodud käsitust, kuna see haarab kõige laialdasemat territooriumi. Perekonda Centaurea on selles mõistetud üsna
kitsalt, umbes 550 liiki hõlmavana. Neist on Nõukogude Liidus ļ<onstateeritud ligi lB0 ļiiki, mille hulgast 7 (B) liigi esinemine on teada ka
Eestist.
Perekonna esindajad on levinud peaaegu kogu Euraasias, kuįd
leviku raskuspunkt on Vahemeremaades. Väheseid liike leidub ka Ameerikas ja Austraalias.
Majanduslik tähtsus on väike' Mõningaid liike on kasutatud ravimtaimedena, teisi kasvatatakse aia-ilutaimedena.
Pereļ<onna lektotüüp on C. centaurįum L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

2'

Üldkatise lehekeste lise ogajalt narmastunud; tipmine oga 3-4mm
või kuni 20 mm pikk. Ühe- või kaheaastased tulnuktaimed valkjate
2
või kollaste õitega
Üldkatise iehekeste lise terve, lõhestunud või pehmelt narmastunud.
3
Õied harilikult purpurpunakad või sinised
Lehed laskuvad' Sisemiste ü1dkatise lehekesie tipmine oga silmapaistval't pikk ja tugev. Õįed ļ<ol1ased
Centaurea soįstįtįalįs L.
B. Ķiirjas jumikas

-

Lehed pole laskuvad. Üldkatise lehekeste tipmine oga po1e silma_
torkavalt pikk ega tugev. Õied harilikult valkjad
Centaurea diffusa Lam.
7. Laiuv jumikas

-

().

Üldļ<atise lehekeste 1ise po1e lehekese põhiosast selgesti eristatav,
vaid laskub selle serva mööda enam-vähem madalale. Õied purpur4
punakad või sinised
purpurpole
laskuv.
Õied
Üļdkatise ļehekeste lise selgesti eristatav,

punakad

4.

;

7

Kõik lehed terved või kõige alumised suļgjad' Kõiļ< või vähemali
5
äärisõied sinised

6
Kõik lehed suigjad. Õied purpurpunal<ad või violeijad .
ÜheLehed 1ineaalsüstjad, mittelaskuvad, alumised sageli su1gjad.
või kaheaastased taimed
2. Rukkilill - Centaurea cganus L.
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Lehed pikliksüstjad, ļ<eskmised
kud

6. Korvõisikud

ja

ülemised pika1t lasļ<uvad. Püsi-

ļ. Mägijumikas - Centaurea montanu L.
3,5-5,5 cm läbimõõdus, liitõisikus vähesearvu1iselt.

Lehehõlmad tumerohelised, pikliksüstjad

5. Põldjumikas

-

Cenįaurea scabįosa L.

Korvõisikud 2-2,5 cm läbimõõdus, liitõisikus rohkearvuliselt. Lehe_
hõlmad haļl_ kuni valgeviltjad, lineaaised

6. Reini jumikas
7. Üļdkatise lehekesįe lise

-

Centaurea rhenana Boreau

l<umerdunud, pruunikas, kilejas, terveserva-

line või lõhestunud. Pappus puudub

3. Arujumikas
Üļdkatise įehekeste

lise lame,

Seemnised iühikese pappusega

4.

-

Centaurea jacea L,

mus'tjas, sulgjalt narmastunud-

Narmasjumikas

-

Centaurea phrggia L.

1. alamperekond Cųanus (Mill.) Spach, Hist. Vėg. (Phan.) 10:ll.
l84l; Hayek in Denkschr. Akad. M/iss. Math.-Nat. Kl. (Wien) 70:587,
606. 1901, p. p': Czerep. in Fl. URSS 28:3B7. 1963.
Cųanus Mill.

Gard. Dict. Abridg. ed. 4' 1. 1754.
Centaurea sect' Cųanus DC. Prodr.
- :698. .1845; Arėnes in Bulļ. Jard'
6:57B. lB37; Led. Fl. Ross. 2 (2)
Bot. Bruxelles 24 (a) :315. l954.
püsikud või ühe_kahe_
- Risoomiga
aastased umbrohud.. Varred kuni iipuni
lehistunud, püstised või tõusvad,
1ihtsad või harunenud. Lehed terveserva1ised kuni kanne1ja1t su1g1õhised, võrkja või võrkjasviltja karvastusega, harva peaaegll paljad; keskmised j a ülemised varrelehed roo'tsutud, 1askuvad või mitįe1askuvad.
Üldkatis munajas või peaaegu kerajas, 5-25 mm lai, võrkjaskarvane
l<uni paljas. Ü1dkatise lehekesed nahkjad, rohekad, vaevalt märgatavate'
roodudega. Ü1dkatise lehekeste iisemed kiiejad, mįttetorkavad, kolmnurkįad, poo1-el1ipti1ised või poo1sõõrjad, äärisena iehekesele laskuvad, rips_
melise Servaga, kamja1t narmastunud r,"õi ebakorrapäraselt hammastu_
nud. Õied mitmesugustes varjundites roosad, purpurpuna1<ad, 1il1akad
või sinised, harva albinootiliselt valkjad või valged. Äärisõied sugutud,
putkjas_1ehterjad, keskmistest õitest suuremad. Seemnised 3-6,5 mm
pikad, kinnitumispinna serval harilikult valge karvatutt. Pappus roostjas
või valkjas, seemnisest enamasti 2-5 korda lühem, mõnel liigil aga ka
seemnisega ühepikkune või sellest pikem'
Alanrperekonna tüüp on C. cganus L.
l.

in Vxp. 6ot. xypH. 19 (l) :a3.
URSS 28:391. 1963. Eucganus Hayek in
Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl. (Wien) 70 : 5BB, 645. 1901, p. p.
sektsioon Protocųanus Dobr.

1962; Czerep.
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in Fl.

Püsikud. Varred lihtsad või ülemises oSaS veidi harunenud. Varre-lehed
enamasti ļaskuvad. Aärisõied sinised, roosad, purpurpunased mit_
mesugustes varjundites' kahvatu1<ol1ased, harva aļbinootiliselt va1kjad
või va1ged. Krooni servis enam_vähem korrapäraselt putkjas_lehterjas,
hari1iku1t ļ<uni a1us,eni 1õhestunud; servise tipmed teritunud, enamasti
kitsad, peaaegu ühesuguse pikkusega.
Seļ<tsiooni tüüpliik on C' montana L.

A l. Mägijumikas - Centaurea montana,L.Sp.Pl.91l. |753,
excl. var. fr.; nC. Prodr. 6:578. 1837, p. p.; Led. Fl. Ross. 2 (2):755.
l846; Pēt. in Latv. fl. 4:444. 1959; Arėnes in Buļl. Jard. Bot.
Bruxelles 24 (4) : 315. 1954; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat.
Kl. (Wien) 70:654' 1901; Ķask et Ūksip in Eesti taim. määr. 679. 1966;
Dostäl in Fl. Eur' 297' 1976.
subsp. eu-montana Gugler
- C. montana
in Ann. hist.-nat. Mus, Nat. Hung.
6:104, ll0. 1908; Hegi, Illustr. Fl.
Mitt.-Eur. 6 (2) :966. 1929.
Bacn"ņėr< ropuuü. (698. joon.)
įĮ. Taimed kuni B0 cm -kõrged. Risoom rooma'V' pikkade sõlmevahedega, mõnikord annab võsundeid. Vars püstine, 'tugev, lihtne (harva üle_
mises oSaS paari haruga), võrkviĮlane, rikka1ilrult lehistunud. Lehed
pikalt laskuvad, suured, munajad, teritunud, terved, mõnikord alumised
sopi1ishõ1mised, vahel nõrga1t saagjashambu1ise Servaga, pealmiselt
pinnalt lühikarvased ja mõnevõrra võrkvillased, aiumiseļt pinnalt noorelt enam-vähem viltjad, iriljem paljaks muutuvad; juurmised lehed ja
alumised varre1ehed 1ühirootsulised. I(orvõisikud 1ühirao1ised, Suured,
üksikult varte või harude tipus. Üļdkatis ruljas-munajas, 20-25 mm
pikk ja l0-l2 mm ļai. Üldkatise lehekesed rohelised, ebaselgete pikiroodudega. Lise must, kolmnurkjas, peaaegu lehekese aluseni laskuv, kamjalt narmastunud; narmad mus'tad, niisama pikad kui must äär. Äärisõied kiirjalt 1aiirvad, teistest märksa pikemad, rukkiļil1esinised, harvemini heļesinised, roosakaspunased või valged. Kettaõied sinivioletsed.
Seemnis 5,5 mm pikk, veidi karvane, kuid kinnitumispinna serv ilma
karvatutita. Pappus va1kjas, lühike (umbes l mm).
Oitseb juunist augusiini (oktoobrini).
Eestis ammune' kuid võrdlemisi harva kasvaiatav ilutaim. Mõnikord
metsistub, näit. Riguldi pargis (l934).
Ūldlevik. Ķestr<-Euroopa mägedes metsa1agendike1, põõsastike Ser_
vadel, mäginiitudei ja kaljude1. Muja1 Euroopas aedadest metsistunuit
või juhuslil<u tulnul<ana. NSV Liidus esineb mitu 1älredast 1iil<i, mida on
vareįl käsitatud C. montana nime all või se1ļe liigisiseste ühikutena.
Majanduslik tähtsus. Lubjalembese, ļ<uid muidu vähenõudliku aiailutaimena tuntud juba 16. sajandist.
Sama sektsiooni 1iikidest kasvatatai<se meil mõnikord veel samuti
siniseõisikulist C. Triumfettii A11. ja koļlaseõisikulist C. cheiranthifoĮia
Wi1ld' (C. montana vaĪ. cįtrįna DC.).
l

montana (lad. k.)

_

mägi-, mäe-
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l98' joon: Mägijumikas (Centaurea

montana).

2. sektsioon Cganus.
in Fl. URSS 28:414. 1963.
- Czerep.
Eucganus Hayek in Denkschr.
Akad. wiss. Math.-Nat. Kl. (wien) 70:
5BB,645. l90l, p. p'
Ühe- ja kaheaastased taimed. Varred alates alu_
sest või keskpaigast -enam-vähem tugevasti harunenud. Varrelehed rootsr-rtud või pisut varreümbrised, pole laskuvad. Aärisõied sinised, sinivioletsed, harva purpurpunased, roosad, 1i11akasroosad või albinooti1iselt
valkjad või vaļged. Krooni servis viļtuselt puikjas_lehterjas, lõhestunud
ühe kolmandiku kuni pooleni; servise tipmed tömpjad või teravad, harvemini teritunud, enamasti laiavõitu, ebaühtlase pikkusega (2*4 tipet
teistest lühemad).
Sektsiooni tüüpliik on C. cganus L'

2. Rukkilill
caanus, L. Sp. Pļ. 911' 1753; DC. Prodr.
- Cenįaurea
:578. lB37; Led.
Fl. Ross. 2 (2) :698. 1845; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 5rB. rB52; Hayek in Denkschr.
Akad. wiss. Math.-Nat. Kl. (wien) 70:64s. l90l; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur.6 (2):961. 1929; Pēt. in Latv. ĪI.4:442. 1959; Arėnes in Bull. Jard.
6

I
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hganos (kr.

k.)

-

įumesinine.

Bot. Bruxelles 24 (a) :316' |954; Czer9P. in Fļ. URSS 28:416. 1963;
Dobr. in <D,r. YPCP l2 :69' l965; Dostäl in Fl. Eur. 4 :300. 1976. Cųanus segetaĮis Hill, Veg. sysi. 4:29' 1762. _ C. auĮgarįs Deļarb. Fl.
Bacunėķ cuuutl, e. nonesolž. (l99. joon.)
Auv. ed. 2.203' lB00.
O, o. Taimed (l5) 20-75 (l00) cm kõrged. Varred vaļdavalt
üksikuļt, püstised, harunenud a1ates keskpaigast või pisut aĮtpoolt,
harva peaaegu a1usest a1ates, viltu ülessuunatud pikkade harudega,
heĮedate kantidega, kaetud he1belise1t võrkjate karvadega. Juurmised
lehed ja alumised varreįehed (vahel ka osa keskmisi) äraŠpidisüsijad
tömpja tipuga, terveservalised kuni kanneljalt lõhestunud, l-4 süstjas_
ļineaaļse segmendiga l<ummalgi küljel, rootsulised' vara närtsivad; tei_
sed lehed lineaalsed, tipul teritunud, harilikult terveservalised, rootsutud, keskmised kuni l0 (12,5) cm pikad ja kuni 0,6 cm laiad. Kõigi lehtede pealmine pind helbeļiselt võrkjaskarvane kuni p'eaaegu paljas, alu_
mine õhukese võrkjasviĮtja karvastuse iõttu enamasti hallikas. Korvõisikud koondunud peaaegu kännasjaks liitõisikuks. Üldkatis munajas, l215 mm pikk, paijas (õige harva nõrgalt võrkvillane). Välimiste ja kesk_
miste üļdkatise lehekeste 1isemed ülalpool lehekeste nahkjat osa kolmnurkjad, tugevalt laskuvad, heledad kuni mustjad, vaevalt katavad enda
all olevaid lehekesi, iühinarmalise või narmalis-hambulise Servaga; narmad või hambad alumistel lehekestel (hõbe)valged, keskmistel pruunikad
kuni mustjad; sisemised ļehekesed ülemises osas violetjad, nende lise-

med helepruunikad, peenehambaļised. Keskmiste õite kroon putkjas, äärmiste1 1ehterjas, viie- kuni kaheksajaģune; krooni värvus sinivio1etne,
harva (aiavormidel) purpurpunakas, 1il1akasroosa, valkjas või va1ge.
Seemnised äraspidimunajad, pisut karvased, kinnitumispinrra ServaS
karvatutiga, heledad hallikad või kollakad, 4 (4'5) mm pikad. Pappus
3-3,5 mm pikk, ruugjas.
Õitseb juunist septembrini; valminud vilju alates juulist.
Harilik üle kogu maa põlluumbrohuna, eriti taliviljades (rukkis);
kasvab ka põllu-, tee- ja kraaviservadel jm.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis kohati, Ķaug-Idas, Kesk_Aasias. Väljaspool Nõukogude
Liitu Lääne-Euroopas, Väike-Aasia lääneosas, Iraanis, India loodeosas,
Põhja-Ameerikas (Vahemeremaadest sisseviiduna). Kasvab põldudel,
kesadel, jäätmaadel, umbrohustutes.
Majanduslik tähtsus. Hea meeiaim. Ravimtaim; äärisõite leotist
kasutatakse diureetikumina, rukkilillevett silmakompressina. Sisaldab
C-vitamiini' Seemnistes on kuni 28% rasvõli. Õitest saadakse sinist värvi.
Põlluumbrohi. Mitmed vormid on aia-ilutaimed.

2. alamperekond lacea (Juss.) Spach, Hist. Vėg. (Phan.) l0: ll,
67. lB41; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl. (Wien) 70:

589. 1901, p. p.; Czerep. in Fl. URSS 28:440. 1963. - Iacea Juss. Gen.
pl. 173. l7B9' _ Centqurea sect' Įacea DC. Prodr. 6:570. lB37; Arėnes
Risoomiga püsikud.
in Bull. Jard. Bot' Bruxelles 24 (a) : 299. 1954.

-
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l99. joon. Rukkiliļļ (Centaurea cganus): a
- taim, Ö
õis, c
seemnis pappusega. orig.

-

-

lehterjas ääris-

Varred kuni tipuni lehistunud, enamasti püstised, harilikult harunenud.
Lehed kareda- või võrkjaskarvased, harva peaaegu paljad, terveservaļised või hõredaļt hambulised, juurmisea tānea įa āļumised varrelehed
sage1i sopiiis-hõlmised; keskmised ja üļemised varrelehed rootsutud,
mitte1askuvad, juurmised ja alumised varre1ehed rootsulised. Üldkatis
piklik- kuni kerajas-munajas, 6-lB mm lai, harilikuļt alumises osas
võrkjaskarvane, l<õrgemal paljas. Ū1dkatise lehekesed nahkjad, vaeva1t
märgatavate roodudega, nende ļisemed kilejad, suured, sõõrjad kuni
pil<al<s sabaks veninud, mittetorkavad, u".ur. rebestunud
või kamjali
ļõhestunud niiijate1<s, enamasti pikkadeks lipsmeteks, vahel terv. š..vaga. Õied roosad või purpurpunakad, harva valged. Äärisõied steriilsed,
putl<jaslehterjad, kettaõitest suuremad. Seemnisįd 2,7-3,3 mm pikad.
Pappus seemnisest 3-4 korda lühem, roosijas. Mõnel juhul pĮpp*
puudub.

Alamperekonna tüüp on C. jacea L'

l.

sektsioon Įacea DC. Prodr. 6:570. lB37, p. p.; Led. Fl. Ross. 2
Fl. URSS 28:444' 1963. '-- šect. Euįacea Hayek
a) VuĮgares Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl.
(Wien) 70:696. l90l.
Välimiste ja keskmiste üldkatise lehekeste lisemed kergelt kumerad, -rebestunud, ebakorrapäraselt hambuļise või nar_
malishambulise, harvemini peaaegu terve servaga. seemnised pappu(2) : 690. lB45; Czerep. in

SeĮa.

Sektsiooni tüüpliik on C. jacea L.

3. Arujumikas
centaurea jacea, L. Sp. pr. 914. l7b3; DC. prodr.
570. 1837, p. p. -(excl. var. var.); Led. Fl. Ross. 2 (2) :690. 1845,
p.p.; Wied. et \Meb. Beschr. phan. Gew Esth-, Liv- u. Curl. 516.
lB52; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl. (Wien) 70:704.
1901; Pēt. in Latv. Īl' 4:440. 1959; Czerep. in Fl. URSS 28:444. tģ63;
Dobr. in. <D.n. VPCP 12:7l. 1965; Dostāl in Fl. Eur. 4:29l. l976 _
c. jacea subsp. jacea
Gremli, Excursionsfl. schweiz 248. lB74; Hegi,
- (2)
Illustr' Fl. Mitt.-Eur. 6
:947. |929; Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxelles 24 (4):300. 1954'
nyronoü. (200. joon.)
- Bacx,rēķ
E. Risoom puitunud,
lühiike; juured nöörjad. Varred üksįkult,
paari- või mõnekaupa, (12) 20-85 (l00) cm kõrged, püstised või aluseļ
pisr_rt tõusvad, roidelisvaolised, õisikute al1 märgativalt jämenenud,
hariļikuļt ülaosas väheste lühikeste harudega (harvemini lihtsad), mõnikord üļeni või osaliselt lillakas-purpurpunased, enamasti peaaegu paljad
või roietel nõrgalt karedakarvased, mõnikord ülemi.., oÄu. veidi võīk_
jaskarvased. Lehed rohe1ised, mõõdukalt karedakarvased või peaaegu
paljad. Juurmised 1ehed ja alumised varrelehed e1lipti1ised kuni süstjJd,
teravatipu1ised, eema1dunult hambu1ised või harva1t sopi1ishambuliļed,
rootsu1ised' Keskmised varrelehed 1ineaa1süstjad või süsīiad, harvemini.
6

:

I

jacea (Įacea)

-

ebaselge tähendusega taimenimi.
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200. joon. Arujumikas (Centaurea jacea)'. a

'

os?, C

-

_

leheserv, b

üļdkatise lehekesed. orig.

_

taime ülemįne

e11iptilised, terveservalised, harvade hambakestega (mõnikord sopi1ishambulised) või sulgjate hõlmadega, 6-11 (l5) cm pikad ja I-2,5
(3,5) cm laiad. Üļemised varrelehed väiksemad, rootsuta, lineaalsüstjad,
harvemini süstjad, enamasti paljavõitu. Korvõisikud keskmise Suurusega,
üksikult varte ja külgharude tipus. Üldkatis kerajas-munajas, 12-17 mn
pikk ja lai, paljas (vahel aluseļ kergelt võrkjaskarvane). Ü1dkatise lehekeste lisemed kilejad, nõgusad, enda aļ1 o1evaid lehekesi täieiikuit katvad, punakas_ kuni mustjaspruunid, servas hariiiļ<ult heledamad, mõnikord valkjad; välimiste ja l<eskmiste lehekeste lisemed koĮmnurkjad kuni
sõõrjad, servad ebal<orrapäraselt käristunud, hambulised, narmalis-hambu1ised või peaaegu korrapäraselt kamjas-narmalised, harva terved;
sisemiste 1ehekeste 1isemed sõõrjas-munajad või munajad, veidį käristunud, terved või ainult tipul ebakorrapäraseĮt peenehambalised. Õied
li1lakas-purpurpunased, mõnikord harva roosad või valged. Aärisõied
umbes 2 cm pikad. Seemnised 3,5 mm pikad, helehailid, paljad, pappuseta.

Õitseb juulist Septembfini.
Niitudel, puisniitude1, uhtlammidel, 1oodudel, seljandike1, põllupeenardel. Sage.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas peaaegu kõikides valdkondades;
Lääne-Siberis haruldase tuļnukana. Skandinaaviamaades, atlantilises ja
Ķesk-Euroopas, Vahemeremaades, Baļkani1; Põhja-Ameerikas tulnukana' Kasvab niiiudeļ, metsalagendike1, metsaservades ja raiesmikel,
põõsaste vahel'
Majanduslik tähtsus. Mee- ja ravimtaim. Lehtedes leidub C-vitamiini. Lehti ja varsi kasutatakse kolļase värvį saamiseks. Sisaldab jälgedena alkaloide. Söödaväärtus vähene.
C. jacea L. s.

1.

on kergesti hübridiseeruv ja väga nruutlik liik, mida

ligi l50 aastat on hoolega uuritud ja eristatud terve huļk taksoneid liikides't kuni vormideni. Varieeruvad taime karvasus, lehtede kuju ja
Suurus' eriti aga ü1dkatise 1ehekesed (nende värvus, kuju, lõhestatus

jne.). Et ülevaade areaali ulatuses puudub, on üsna keerūkas selļes vor_
mirohkuses orienteeruda.
Kuigi ka Eestist Į<ogutud materjal on üsna mitmekesine,' näib meil
esinevat vaid põhilitk C, jacea L. s. str. (C. jacea subsp. jacea) rohļ<ete
teisenditena. Arvukatest liigisiseste ühikute süsieemidest tuļeb kõige otstarbekamaks pidada Kochi jaotust, täiendatult mitme hi1isema autori
tähe1epanekutega. Seļleļe vastava1t võiļ<sid Eestis kõne a11a tu1la pea_
miseļi järgmised liigisisesed üksused:
vaĪ' Commutata Koch, Synops. Fl. Germ. ed.2' 2:469. 1844 - kõikide üldkatise 1ehekeste (peale kõige sisemiste) 1ise korrapäraselt ja
sügavalt ļõhestunud narmasjateks osadeks; üsna harva;
var. įacea (var' genuįna Koch, Synops. Fl. Germ. 409. fB37)
kõikide üldkatise lehekeste ļise terve või ainult käristLrnult lõhestunud;
harilik;
395
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Ī.

candį.cans Wimm. Fl. Schlesw. ed. 3. 272. 1857 (f. tomentosa,
Asch.) .- lehed ja vars halliheļbelisel't karvased kuni peaaegu viltjad;
väga harva;
Ī. fĮauicans Vucot.
üldkatise lehekesed helepruunirt; harva;
Ī. fuscescens L,a,nge- üldkatise ļehekesed tume- kuni mustpruunid; võrdlemisi harva;
Ī. jacea
ro'heline, üldkatise lehekesed pruunid, õied lii1akas- taim
pulpurpunased,
servmised õied keskmistest suuremad; harilik;
Ī. leucolepls Wimm. et Grab. Fl. Siles. 2:207' lB29
- välimised
üldkatise 1ehekesed laia valkja servaga; siin_seal;
f. pugmaea Asch. (C. humįĮis Schrank) vars kõige enam 25 cm
- harva äärmuslike tingi.
kõrge, enamasti tõusev, l või 2 korvõisikuga;
mustega kasvukohtadel;
Ī' Schubeį Lingelsheim
- nii õied kui ka üldkatise lehekesed valged; väga harva;
var. ļacera Ķoch, Synops. Fl. Germ. ed. 2. 2 :469. lB44
suurem
osa üldkatise välimisi lehekesi tipul narmastunud, järgnrised -tipul eba_
korrapäraselt käristunud_narmastunud, ainuļt sisemised terve tipuga;
võrdlemisi harva;
var. auĮgaris Koch, l. c. 469 _ ainult l-3 kõige välimist üldkatise
lehekest tipul narmastunud, muidu nagu var. jacea; võrdlemisi harilik.
Hübriididest on meil konstaieeritud C' )(austriacoides Wo\oszcz.
(C. įacea L. X c. phrųgia L.), millel on Vanema'te vahepealsed tunnused. <NSV Liidu floora> järgi arvatakse ka möödurrud sajandi alguses
kirjeldatud C. įįaonįca Weinm. hübriidiks. Võimalik, et ka C. iaceī var.
commutata Koch on hübriidse päritoluga.

2'

sektsioon Lepteranthus (Neck.) DC. prodr. 6 : 572. I BB7; Led.
(2) :692. 1845; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.Nat. Kļ. (Wien) 70:730. 1901; Czerep. in Fl. URSS 28:449. 1963.
Lepteranthlzs Neck. Elem. t:73. l790
Välimiste ja keskmiste üld_
katise lehekeste lisemed lamedad, pikenenud, sügavalt kamjalt narmastunud, püstise või tagasikooļdunud sabaja tipuga. Seemnised lühikese
pappusega (mõnel liigil pappuseta).
Sektsiooni tüüpliik on C. phrggia L.

Fl. Ross. 2

4. Narmasjumikas - Centaurea phrggiar L. Sp. pl. gl0. 1753, s.
str.; DC. Prodr. 6:573. 1837, p. p.; Led. Fl. Ross. 2 (2) :693. l84b;
Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl. (V/ien) ZA:ftī
l90l; Czerep. in Fl. URSS 28:449. 1963; Dobr' in Õ,r. yPCP 12:79,
1965.
austrįaca Willd. Sp. Pl. 3 (3) :2283. 1803; DC. ļ. c' 573; Led.
- C.Wied.
l. c. 693;
et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 517.
lB52; Pēt. in Latv. fl. 4:44. 1959. C. phrųgia subsp' austrįaca
(Willd.) Gugier in Mitteil. Bayer. Bot. Ges. I (33) :408. 190a. C.
liigi
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I phrggia
(Früügia
- muistne riik Väike-Aasias) ; see epiteet ei viita.
- fr'üügia
päritolukohale,
vaid poenelt tikitud ja narmastega friiügia rõivastele.
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joon. Narmasjumikas (Centaurea phrųgĮa)'. a b _ üļdkatise lehekesed. orig.

taime ülenrine osa,

phrųgia subsp. phrųgĮa
Hegi, Iļlusir. F'l. Mitt.-Eur. 6 (2) :95B. 1929;
Arėnes in Buiļ. Jard. Bot. Bruxelles 2a Ų):3l2. l954; Dostāl in Fl. Eur.
4:294. 1976.
Exs.: Lippm. et K. Eichw. Eesti taimed 2, n'92. 1935
- subsp.
phrggia
austrįaca (Wiļļd.) Gugler].
C.
Isub
- Bacr.inėķ Qpurraücxutr. (201. joon.)
9ļ. Risoom puitunud, 1ühike; nöörjad juured võrdlemisi jämedad.
Varred enamasti üksikult, (25) 60-80 (l00) cm kõrged, püstised, roidelis-vaolised, korvõisikute all märga'tavalt jämenenud, enamasti ü1emįses
osas lühikeste, pisut kaarjalt lähtuvate harudega, alumises osas (harvemini üleni) loogeliste paljurakuliste karvadega, mõnikord 1isaks veel
helbeliselt karvased. Lehed enamasti nõrgalt (harvemini mõõduka1t)
karvased, teritunud tipuga, rohelised, vahel (peamiselt alumised) servaosas purpurpunaka varjundiga. Juurmised lehed ja eriti alumised varrelehed taimel kõige suur,emad, eliiptilised, rootsulised, nende serv madalalt teravsaagjas või pisut loogeline väikeste ogateravikkudega. Varre
tipu poole on lehed väiksemad ning nende roots laiem ja lühem. Kesk_
mised varrelehed on rootsutud, enamasti elliptilised, harvemini süstjad;
sagedaim pikkus on B ja 13 cm vahel, laius 2 ja 4 cm vahel, leheserv on
saagjas või õige madalalt tömpsaagjas väikeste teravikkudega hammaste
tipus, harva muud viisi hambuline' Kõige ülemised varrelehed on veeĪ
väikse'mad, samuti r.ootsutud, enamasti ellipti1ised või munajassüstjad,
enam-vähem įerveservalised, sageli pikaks veninud ja veidi keerdus
tipuga. Korvõisikud keskmise SuuruSega (kuid veidi suuremad kui
C. jacea'\). Üldkatis noortel õisikuteļ enam-vähem kerajas, l5-16 mm
pikk ja |7-20 mm lai, mõnikord alumises osas pisut võrkjaskarvane.
Ū1dkatise lehekesed kilejad, rohelised; lisemed suured, enamasti must_
jaspruunid (harva heledamad, kuni helepruunid), katavad enda all olevaid lehekesi, välja arvatud kõige sisemine rida. Välimiste ja keskmisie
ü1dkatise lehekeste l<eskmine osa kolmnurkjas-süstjas kuni lai_kolmnurkjas või 1airombjas, ääristatud pikkade kamjalt asetunud narmastega,
tipul veninud sulgjaks, kuni 6 mm ,pikkuseks, tavaliselt väljapoole kaar_
dunud osaks; sisemiste üldkatise lehekeste lisemed heledamad, rombjas_
sõõrjad kuni sõõrjad, narmalis-hõlmise või ebakorrapäraseit hambulise
Servaga' ulatuvad keskmiste lehekeste alt välja ,ega o1e kaetud nende
lisemetega. Õied hariļiku1t tume-1i11akas-purpurpunased, harva heļedamad või aļbinootiliselt valged. Servmised õied kuni 3,5 cm pikad. Seem_
nised helehallid, 3-3,5 mm pikad, umbes I mm pikkuse pappusega.
Õitseb juuni lõpust augusti keskpaigani, harva veel septembris.
Kuivematel ja niiskematel niitudel ja puisniitudel, hõredates metsades, raiesmikel, põõsastil<es, tee- ja põ1luservadel, l<raavika1lastel jm,;
ļ<asvab meelsasti kõrgendikel ja nende nõlvadel või oruveerudei. Eriti
mandriosas, paiguti. (202. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas enamįkus valdkondades; LääneSiberis kohati. Kesk-Euroopas, Skandinaaviamaadest peamiselt Soomes
(Norras ja Rootsis paar leiukohta, Taanis puudub); seega on Eesii liigi
levila loodepiiril. (203. joon.) Läti NSV-s peetakse narmasjumikat võrd398
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202. joon. Narmasjumika (Centaurea phrggia) leiukohad Eestis. (Ī(. Eichwaldi järgi'
täiendustega.)

lemisi haruldaseks. Kasvab niitudel, metsaservadel, -lagendikel, raiesmikel, põõsastikes jne.
Majanduslik tähtsus. Meetaim. Sisaldab jälgedena alkaloide.

Ka C. phrųgia varieerub nii üldkatise värvuse, lisemete lõhestatuse
ning lehtede kuiu ja suuruse poolest, kuid selgelt piiritleiud liigisiseseid
ühikuid on eristatud vähe ja neistki ei saa Eesti materjalis ühtki täie
kindlusega sedastada; nad mahuvad tüüp_alamliigi piiresse. Hübridisee'
rub peamiselt C. įacea'ga'

Selle alamperekonna liikidest on Eestist mainitud veeļ m u s t a
ju.mikat
č. nigra L. Tat on üldkatise lehekeste lisemed mustjad ja
Įamjalt narmastunud, kuid hoiduvad püstiselt ega ol'e'sabajaks tipuks
veninud. Need tunnused lähendavad teda C. įacea'Įe. Meie varasemates
kirjanduse andmetes ja herbaariumides on selle nime all ilmselt mõeļdud
'C. phrggia't või ka C. )(austriacoides''t, ka Hultėni (1950) atlases tooaua c. nigra levikupunkti kohta Vääna ümbrusest ei ole kohalikus
materjalis 1õendeksemplari. Kuna liigil on leiukohti nii Soomes kui ka
Rootsis, on tema leidumine meil siiski mõeldav'
10:

3. alamperekond LophoĮorna (Cass.) Spach, Hist. Vėg.

ll,70. lb4l;

Tzvelj. in Fl. URSS 28:493. 1963.

-

(Phan')
LophoĮoma Cass.
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203. joon.

Narmasj,umik

a

(Centaurea

phrggĮa) leviku loodepiir Euroopas. (Hultėni
järgi.)

in Dict. sci. Nat. 44:37.

1826.
cass. Dict. sci. Nat. 44:
- Acrocentron
35. 1826.
centaurea sect. Acrocentron
(cass.)
DC. prodr. 6 : EB6.
- in Bull. Jard. Bot.
lB37; Arėnes
Bruxelles 24 Ų):312. 1954. -- Sam_
masjuurega püsikud või kaheaastased taimed. Varred püstised, harune_
nud' Lehed enam või vähem pikarootsulised või rootsutud, ķriā .itį
varreümbrised ega laskuvad, harilikult (peale kõige ülemiste) sulgjalt
ļõhestunud (harva terved), kaetud kähaiate.või Ļäsajate karvadĮga,
mõnikord ka veel õhukeste viltkarvadega, vahel p"rr.ģ, paljad. 'Üīd_
katis munajas kuni peaaegu kerajas, 12-30 mm lai, pĮrir. uoi .nr._
įähem kaetud õhukese viltkarvasįusega. Ūļdkati-se lehekĖsed nahkjad,
rohekad, ilma märgatavate roodudeta või 5-9 väga nõrgalt märgatava
rooga. Ü1dkatise lehekeste lisemed õhukeseļt nahkįad voit<ite;a.a,"šageli
torkava tipuga, laisüstjad kuni peaaegu sõõrjad, k.amjaĮt ripsmelise või
narmastunud servaga, laskuvad (mitte rohkem kui pāoleni lehekesest);
mõneļ liigil 1isemed peaaegu puuduvad. Õied'kollaseä, roosad voi tumļpuņurpunakad. Äärisõiea vil1ātua, putkjad,, kettaõite ļuurused
või neišį
isegi väiksemad, harva putkjas_lehterjad ning pisut suurenenud. Seemni_
sed 3-7 mm pikad. Pappus valkjas voi rooitjas, seemnise pikkune või
seliest pikem, harva 2-3 korda lühem.
.
Alamperekonna ,iüüp on C. scabįosa L.
I

)

5. Põldjumika s
- Centaurea scabįosal L. Sp. Pl. 9l3., l753; DC.
Prodr. 6 :5B0. l837, p. p.; Wied. et Web. Beschr. įhan. Gew. Esth-, Liv-

į

Sarnasuse tõttu perekonnaga ScabĮosa

sõnast scabįes (lad. k.)

400

-

sügelised

-

tähtpea. Nimi Scabiosa'

on

tuleįatud

u. Curl. 519. lB52; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl,
(Wien) 70 629. l90l; Pēt. in Latv. ĪĮ.4:446. 1959; Tzvelj. in Fl. URSS
28:503. 1963; Dobr. in <Dn. yPCP 12: 106. 1965; Dostāl in Fl. Eur. 4:
267. 1976.
Fl. Germ. 4l2.
- C. scabįosa L. a. uuĮgarls Koch,CSynops.
1837; Led. Fl. Ross. 2 (2):709. 1845.
scab[osa subsp. scabįosa
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) :974'
|929, p. p.; Arėnes ir-r
Buļl. Jard. Bot. Bruxelļes 24 (a) :313. l954.
Bacrnėķ cķa6uosoņķtü.
(204. joon.)

-

9ļ. Juur tugev, peaaegu puiturrud. Varred enamas'ti üksikult, juure_
kaelal ümbritsetud tugevate kiududega, (15) 60-l00 c,m kõrged' püs_
tised, roideļis-vao1ised, õisikute all jämenenud, rohe1ised, vahe1 purpur_
punaka varjundiga' peaaegu paljad või vähesel määral kähara,karvased,
enamasti ülemises osas lühikeste harudega, harvemini lihtsad või mada_
lamalt alates harunenud. Lehed va1davaļt sulgjagused, kitsaste 1ineaa1sete või kitsassüstjate, sageli omakorda sulgjalt lõhestunud segmenti_
dega; lehtede serv kare, pind paljavõitu või väheste karedate karvadega,
keskrood mõnikord võrkjaskarvane. Juurmised lehed ja aiumised varre_
lehed kõige suuremad, rootsulised (laius kuni l l cm, pikkus koos root_
suga kuni 25 cm); vahel mõni juurmine leht terve või s_-lļure tipmise
hõlmaga. Kesļ<mised varrelehed ü1dkujult piklikud, lpootsutud, väikse_
mad. Kõige ülemised veel väiksemad, ühe_kahe paari külgsegmentidega
ja pika lineaaļse tipmise hõlmaga. Korvõisikud keskmise SuuruSega.
Üldkatis munajas-kerajas, umbes 22 mm lai ja pikk, paljas, vaheļ alumi_
ses osas õhukeselt ämblikuvõrkjas- või vil'tjaskarvane. Välimiste ja kesk_
miste üldkatise lehekeste 1isemed tömp-kolmnurkjad' kuni 6 mm pikad,
tume-punakaspruunid või peaaegu mustad, kamjas_narmalise Servaga
(narmad ļ<uni 2,5 mm pikad, harilikult heledamad kui lise), mõnikord
on nende tipul ogake või teravik; kõige sisemiste lehekeste lisemed peaaegu sõõrjad, kilejad, punakaspruunikad, narmalis_ripsme1ise Servaga.
Õied lillakas-purpurpunased, harva valged; äärisõied teistest veidi suuremad. Seemnised piklikud, 4-4,5 mm pikad, jämedad, hõredalt lühikar_
vased; pappus seemnise pikkune, punakaspruunikas hallika varjundiga.
Õitseb juuni lõpust augusti lõpuni, mõnikord kauemgi.
Valdavalt kuivadel kasvukohtadel
niitudel, kuivades valgusriį<as_
- teeservadel,
tes metsades (eriti männikutes), sageli
põllupeenardel ja
-servadel, raudteetammide1, ka mererandade1, söötidel, kruusaaukudes,
nõlvadel ja kõrgendikel. Hariļik.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osr.'iu Lääne-Siberis enamikus vaidkondades, Ida-siberis Angara-sajaani valdkonnas. Skadinaaviamaades, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Balkani põhjaosas; Põhja-Ameerikas Euroopast sisseviiduna. Kasvab niiiudel, põõsastikes,,teeservade1
(üldse kultuurmaastikus). Mägedes võib levida kuni 2500 m kõrgusele'
Majanduslik tähtsus. Söödaväärtus kaunis vähene.
Ka C. scabīosa varieerub iugevasti - eeskätt lehtede kuju ja üld_
katise lehekeste 1aadi poolest. Eristatud teisenditest ja vormidest võib
Eestis kindlamini nentida järgmisi:
26 Eesti NSV floora VI
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204. joon. Põldjumikas (Centaurea scabīosa). orī'g.

var' meĮaftocephaļa Rupr. in Beitr. Pflanzenk. Russ. Reichs 4: Bl.
lB45
üldkatise lehekesed eriti suurte, pikaripsmeliste lisemetega, mis
peaaegu katavad nende alļ olevaid lehekesi; siin ja seal;
üldkatise lehekes,te ļįse väįksem (harilikult umb.
var. scabįosa
3 mm pikk), ei kata aļļ olevaid lehekesi, üļdkatis seetõttu rohelise ja
musta laiguline; harilik;
õied valged; harva;
Ī. albi.f Įora Murr.
õied 1illakas-purpurpunased; ü1dkatise 1ehekeste lise
Ī. scabiosa
ei lõpe ogakesega; harilik;
Ī. sįlesįca Borb. (f. spinuĮosa Koch) - üldkatise lehekeste lise aheneb lühikeseks (kuni l mm) ogaks; siin ja seal.

4'

alamperekond AcroĮoplzs (Cass.) Spach, Hist. Vėg. (Phan.) 10 :
1l. l84l; K1ok. irr Fl. URSS 28:5t2. 1963. - AcroĮophus Cass' in Dict.
DC. Prodr. 6:581.
Sci. Nat. 50:253. 1827.
- Centaurea sect' Acroļophus
lB37; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss' Math.-Nat. Kļ. (Wien) 70:5B7,
606. l90l; Arėnes in Buil. Jard. Bot. Bruxelles 24(4):295. 1954'-Kahe_,
harva mitmeaastased risoomita taimed. Varred alates alusest või keskpaigast tugevasti harunenud, valdavalt püsiised (mõnikord tõusvad)..
Juurmised lehed ja alumised varrelehed sulgjalt või kahelisulgjalt ļõhestunud, keskmised ja üĮemised varreļehed rootsutud, kuid mitte varre_
ümbrised ega laskuvad, võrkjalt karvased. Üldkatis 2,5-B (l3) mm laiÜļdkatise lehekeste lisemed kilejad või poolnahkjad, laskuvad, kamjas_
narmalise, harvemini peenetäki1ise servaga, tipus pehme või torkava
teravikuga. Õied purpurpunased või roosad' Äärisõied pole teistest suuremad või on seda õige vähe. Seemnised 2,5-3,5 mm pikad. Pappus
kahekordne, enamasti seem,nisest tunduvalt lühem, vahel sellega ühe_
pikkune; mõnikord pap'pus puudub.
Alamperekonna tüüpliik on C' macuĮ,osa Lam.

1. rlda Macuļosae (Hayek) Dumb. in Proc. Acad. Sci. Arm. SSR
Sect. AcroĮophus
5 (2):4B. 1946; Klok. in Fļ. URSS 28:5|7' 1963'
Math.-Nat. Kl.
Akad.
Wiss.
Macul,osae
Denkschr.
.8.
Hayek
in
Cass.
lisemed kolm_
rooga;
(Wien) 70:665. 1901.
Üldkatise lehekesed 5-7
nurkjad, kamjas-narmalised, ogata, tumedad (mustad või puirakaspruu'
nid), nende a1usel puuduvad arenenud kilejad kõrvakesed. Pappus
seemnisest iühem' Rikkalikult harunenud varrega, nõrgalt võrkjaskarvased stepi- ja metsastepitaimed.

* 6.

Centaurea rhenana 1 Boreau,
Reini jumikas (pöörisjumikas)
'Wiss. Math._
Fļ. Centr. Fr. ed. 3. 2: 355. lB57; Hayek in Denkschr. Akad.
Nat. Kį. (\Mien) 70:669. l90l; Pēt. in. La'tv. Ī1' 4:445. 1959; Klok. in
Ir1. URSS 28:517' 1963; Dobr. in O,r. yPCP 12:l16. 1965; Dostäl in Fļ.
C. rnacul'osa
C. stoebe L. Sp. Pl. 913. 1753, p. p'
Eur.4:278. 1976.
Lam. subsp. rhenana (Boreau) Gugler in Ann. Mus. Hung. 6 : 163, 165.

I
26*

rhenana (ļad. k.)

-

reini, Reini jõe äāres kasvav
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205. joon. Reini jumikas (Centaurea rhenana)

a-

taime üldkuju,

l -

Orig.

üldkatise

lelreļ<esed

C' mucuįosa auct.
l90B; Hegi, Iļlustr. Fl. Miit.-Eur. 6 (2):970' 1929'
paniculataL.
al.
257.
1943.
C.
Enari et
subsp. macuKodum. taim.
-Josa (Lam.)
Rouy var. rhenana (Boreau) Rouy, Rev. Bot. Syst. 2: l5B.
1904; Arėnes in Bull. Jard. Bot. Bruxeļįes 24 (4):297' 1954. -_ Bacu.nėx
peüucxurit. (205. joon.)

o. Varred üksikult, püstised, 20-ll5 cm kõrged, roidelis-vaolised,
karedavõitu (eriti ülemises osas roietel), mõnikord nõrgalt võrkjaskarvased (nagu lehedki), keskpaigast alates harunenud ja lehistunud kuni õisikute aluseni; kõik harud uļatuvad peateljest kõrgemale. Lehed suhteļiselt väikesed, su1gja1t või kahelisulgjalt jagunenud lineaa1seteks või
kitsaslineaalseteks teritunud segmentideks, kaetud karedate karvakestega ja punktjate näärmetega. Alumised ļehed rootsulised, keskmised ja
ülemised istuvad, tipmised sageli terved, Įineaalsed. Liitõisik kännasjas;
.korvõisikud üksikult harude tipus. Üldkatis munajas, ll-14 mm pikk ja
.B-10 mm 1ai; selle 1ehekesed rohelised, ü1emiseS oSaS vahel ruskjad, viie
.märgatava rooga; välimiste ja keskmiste ļehekeste lisemed mustjaspruunid, ääristavad nende tippu, korrapäraselt narmastunud; ļiseme kummalgi küljel 5-9 narmast, l-1,5 mm pikad, mustjad, tume-punakas,pruunid või heledamad, pikemad kui liseme sabajas tipp; üldkatise sisemised lehekesed pikliksüstjad, munajate või kolmnurkjas_süstjate ham_
,buliste punakaspruunid'e lisemetega, mis üldkatise keskr-rrisįe ļehekeste
-alt välja ulatuvad. oied roosad; viljatud äärisõied kuni 15 mm pikad.
Valminud seemnised mustjad, valgeie roidekestega, 3 mm pikad; pappus
1,5 (2) mm pikk, valkjas.
Õitseb juulist septembrini.
Esmakordselt konstateeriti seda liiki Eesiis 1932' a', kui kooliõpetaja J. Eplik teidis Jõelähtme ümbrusest Ruu asunduse väljadelt tunc-mata jumikaliigi. Bo'taanikud määrasid taime C. macuįosa subsp' rhe,nana'ks. Hilje,m on lisandunud veel 2 uut leiukohta. (206. joon.) Kuna
taim eelistab üldiselt kuivi ja lubjarikkaid kasvukohti, on tema kasvukohad Eestiski seotud paepinnasega või lubjarikka moreeniga. Meile
įähematest naaberaļadest esineb reini jumikat harva Läti NSV-s ja on leitud ka Soomest.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kõige läänepoo1semates va1d_
kondades. Kesk-Euroopas; tulnukana ka Skandinaaviamaades (Soomes).
(Kas Põhja-Ameerikas naturaliseerunud liik on C. macuįosa Lam. või
'C' rhenana Boreau, seda ei oļe ainult kirjanduse põhjal võimalik otsustada). Kasvab valgusrikastel kamardunud nõlvade1, 1<aljupaljanditel
(eelistades lubjakive), ka raudteetammidel, teeservadeļ, prahipaikadel
jm. Mägedes võib levida 1500 m kõrguseni.
Reini jumikal pol,e täheldatud eriti tugevai ja väljakujunenud kalduvust varieerumiseks' kuid ta enese seisund on mõnevõrra ebamäärane
(vt. nomenklatuuriosa). Reini jõest ida pool asendab ta läänepooisemat
taksonit C. macuļosa Lam. s. str' (C' maculosa subsp. ntacuĮosa, Dostäl
įn Fl. Eur' 4:27B. 1976). Seliest olevai ta Hayeki (1901) jt. uurimuste
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206. joon. Reini jumika (Centaurea rhenana) leiukohad Eestis.

põhjal hästi eristatav järgmiste tunnuste poo1est: varre ja 1eļiteįie võrdlemisi hõre võrkkarvastus, Suurem üļdkatis, lisemete narmaste tume värvus ja paremini arenenud pappus. C. maculosA'l on üldkatise ļehekeste
lisemed heledamad, narmad arvukamad (kuni l0 kummalgi küljel) ja
veel heledamad, pappus kõige enam l/3 vilja pikkune. Baltikumi materjal, kuigi kuuludes valdavalt tüüp-alamliiki
- subsp. rhenana, näitab
mõningat omapära. Üldkatise lehekeste lisemete värvus on pruun kuni
mustjaspruun, narmad on kas tumedad heleda tipuga või üleni heledad
(see varieeruvus võib esineda ühel ja samal taimel), 'neid on kummalgi
lrüljel 5-9; pappus enamasti poole vilja pikkune, harva ka ļühem. ĮJkrainas on eristatud veel idapoolsem 'takson C. pseudomacuĮosa Dobr., mis
mõningate tunnuste (iiitõisiku kuju, ü1dkatise ļehekeste '1isemete värvus)
poo1est Baltikumi materjaliga ühtib, teiste tunnuste (näit. pappuSe
pikkuse) pooiest aga erineb. Pihkva oblastis on konstateeritud C. pseudorrlaculosa. Küsimus vajab veel täpsemai võrdļevat uurimist.

2' rida Cųlindraceae (Hayek) Dumb. in Proc. Acad' Sci. Arm. SSR
5 (2) :50. 1946; Klok. in Fļ. URSS 28:532' 1963.
- Sect. Acroļophu.s
Cass. G) CųĮindraceae Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl.
(V/ien) 70:690. l90l.
Üidkatis kitsasru1jas (2,5-3,5 mm lai); üld_
katise leheį<este 1isemed süstjad, kamjas-narmalised väheste narmaStega, lõpevad lühikese kõva ogaga, mis on sageli mõnevõrra väljapoole
käändunud. Papptrs harilikult väga lühike või isegi mittearenenud.
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* z.

Centaurea diffusaļLam' Encycl. Mėth. Bot.
Laiuv jumikas
1 :675. 1783-1785; DC. Prodr. 6 : 586. 1837, p. p.; Led' Fl' Ross' 2 (2)
706. lB45; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kļ. (Wien)
70:690. l90t; Hegi, Iliustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :973. 1929; Arėnes in
Bulļ. Jard. Bot. Bruxelles 24 (a) : 298. l954; Pēt. in Latv. fl. 4:446.
yPCP 12: l35.
1959; Kļok. in Fl. URSS 28:532. 1963; Dobr. in o.ņ.
1965; Kask et Üksip in Eesti taim' määr. 682. 1966; Dostäl in Fl. Eur.
.4:2B2' 1976.
Bacu,rėķ pacKllĀĮ{cTbfir. (207. joon.)
püstised,
harvemini alusel tõusvad, (15) 40-70 cm kõro. Varred
ged, kahvaturohelised, roidelis-vaolised, keskpaigast alates tugevasti
-ūarunenud, pöörisjas-kännasjalt laiuvate okstega, mis on karedad nagu
lehedki. Vars mõnikord alumises oSaS karvane. Juurmised lehed ja alu_
mised varreļehed rootsulised, kahelisu1gja1i lõhestunud kitsas1ineaaļse_
teks ieritunud hõlmadeks. Teised lehed rootsutud, keskmised varreiehed
sulgjalt Įõhestunud, tipmised terved, lineaalsüstjad, l-3 mm laiad, terve
või įambulise servaga. Korvõisikud üksikult väga arvukate, kuni õisi_
kuni lehistunud harude tipus; liitõisikud kahara1t pöörisjad. Üldkatise
lehekesed munajaspiklikud, B-l0 mm pikad ja 2,5-5 mm laiad; välimised ja keskmised ļehekesed rohekad või kollakad, selja keskoļ märgatava andruga ja kahe külgmise rooga; nende lisemed laskuvad lehekeste
-kilejale servale ja kujutavad endast tugevat punakaspruunikat kolmnurgakest, milļel on kummalgi küljel neļi kuni kuus l-2 mm pikkust kõva
iipsmekest ja veidi väljapoole kõverdunud tipmine 3-4 mm pikkune
teiavik; ripsmekesed ja tipmine oga on kolļakad või punakasruuged;
įįldkatise sisemised 1ehekesed on kahvaturoheļised, lineaalsed, kileja
:SeIVā ja tipuga, mõnikord ebakorrapäraselt hambulised' Õied kahvatu_
roosad, valkjad või ko1lakad, harva hele-purpurpunased (Eestis ļeitud
isenditeļ kollakad). Seemnised 2,5-3 mm pikad, pruunikad, paljad, pap-pus vaevalt märgatav, koosneb mõnest karvast või puudub hoopis.
Meil kogutud esmakordseļt 1954. a. Piusa raudteejaama juurest liiva"selt pinnas"īt. 1t.g. L. Pihlapuu, det. E. Lellep). Hiljem on lisandunud
veel mõned leiud raudteedelt ja teeservadelt. (20B. joon')
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas paiguti, Kaukaasias arvatavasti
;kõikides rajoonides, Siberis Ülem-Toboli valdkonnas tulnukana. Baļkanil
ja Väike-Aasias. Tuļnuktaimena paljudes kohtades Lõuna- ja Kesk-Eusamuti Põhja-Ameerikas. Liigi kodumaaks peetakse Väike_
'roopu.,
Aasiat.
Hübridiseerub väga kergesti paljude liikidega.
:

5. alamperekond Solstįtįaria (HiĮlļ) Dobr. in 6or'. xypu. AH yPCP
,6 (2):64. 1949; Czerep. in Fl. URSS 28 570. 1963.
- Soįstįtįarįa HilI,
veg. Syst. 4:21. 1762. - Seci. Mesocentron cass. in Dict. Sci. Nat. 44:
.38.-1826; Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl' (Wien) 70:
5B7' l90l; Arėnes in Bulļ. Jard. Bot. Brux,elles 24 (a) :3l8. l954.
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208. joon. Laiuva jumika (Centaurea diffusa) leiukohad Eestis.

Kaheaastased taimed. Varred püstised, harunenud, kitsatiivalised, l<uni
tipuni iehistunud. Lehed võrkviltjad, peale alumiste täiesti või peaaegu
terve servaga, rootsutud, pikalt laskuvad; alumised lehed kanneljalt
,sulglõhised kuni terveservalised. Üļdkatis äraspidikoonusjas, 7-12 mm
lai. Üļdkatise 1ehekesed nahkjad, rohekad, siledad; välimised ja tr<eskmised lehekesed 5 (7) sõrmjalt ļaiuva ogaga, miļlest keskmine on hariļikult tunduvalt pikem ja jämedam kui teised. Õied kollased, I<õik putkjad. Äärisõied sugutud, kes,kmistest veidi lühemad. Seemnised 2,5 mm
pikad. Pappus kahekordne, valge, seemnisest kaks korda pikem; kõige
äärmised seemnised pappuseta.
Alamperekonna tüüpliik on C. soĮstįtįalįs L'

*B. Kiirjas jumikas - Centaurea soļstįtįalįsI L' Sp. Pl. 9t7. |753;
DC. Prodr. 6:594. lB37;
Led. Fl. Ross. 2 (2) :710. 1845, p. p.;
Hayek in Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl. (Wien) 70:602. l90l;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :980. 1929, excl. var.; Enari et al.
Kodum. taļm. 256' 1943; Arėnes in Bull. Jard. Bo't. Bruxelles 24 (4)
1954; Czerep. in F1. URSS 28:571. 1963; Dobr. in O.n. VPCP 12:

:

3lB.

l

Ladinakeeļsest sõnast soĮstįtįum
- solstiitsium, suvine
taime õitsemise kõrgpunkt on suvise pööripäeva paiku.

või talvine

pööripäev;
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209. joon. Ķiirjas jumikas (Centaurea soĮstitiaĮis):
korvõisik.

a _ taime iilemine osa, b

-

160. 1965; Dostäl in
(209. joon.)

o.

Fļ. Eur. 4:2B4'

1976, p. p.

-

Bacz,rėķ co.ĮHe.IHltü.

Kogu taim hallikalt võrkviltjas. Vars (l5) 30-80 (l00)

cm

kõrge, püstine, roideline, kitsatiivaļine, harunenud enamasti alates kesk_
paigast või sellest a1tpoolt. Kõiļ<ide lehtede serv väikeste teravate ogakeste tõttu kare. Juurmised lehed kanneljalt sulglõhised (harva peaaegįļ
terved ja isegi terveservaļised), lühirootsu1ised, vara kuivavad; hõlmr-r
l<umma1gi küljel 2, pik1ikud, hõredalt peenetäkilise või terve Servaga,
tipul väiikese teravikuga; tipmised hõimad võrdļemisi suured, munajaskolmnurkjad, nende serv harvade väikeste hambakestega või terve. Varrelehed süsijaslineaalsed, harilikult terve servaga, terava tipuga, rootsutud, pikalt varrele laskuvad. Korvõisikud keskmise Suurusega, üksikult
varre ja harude tipus. Üldkatis kerajas-munajas, |2-l5 mm pikk ja
umbes 10 mm lai, mõnevõrra võrkjaskarvane. Välimised ja keskmised
üldkatise ļehekesed viie kuni seitsme sõrmjalt 1aiuva kolļase ogaga;
l<eskmiste lehekeste keskmine oga tugev, 10-15 (30) mm pikk, tugevasti väljapoole kooldunud, teised ogad peenikesed, ļühikesed (kuni
4 mm pikad); välimiste lehel<este keskmine oga enamasti peenem ja
lühem, 4-7 mm pikk; sisemised lehekesed väikese kileja lisemega. Õied
kollased. Seemnised 2,5 mm pikad, tumedad, kuni 5 mm pikkuse pappusega, kõige välimised ilma pappuseta.
Õitseb juunist septembrini.
Eestis 1930-ndatel aastatel korra ļeitud Viljandist aiaumbrohuna.
(210. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kõige lõunapoo1semates vald_
kondades, Kaukaasias kõikjal, Kesk_Aasias harva kõige lõunapools,ematel aladel. Iraanis, Armeenia-Kurdistani va1dkonnas, Balkanil, Väike_
Aasias, Vahemeremaades, Kesk-Euroopa 1õunaosas; atlantiļises Euroopas ja Põhja-Ameerikas tulnukana. Kasvab kuivadel klibustel savikatel
nõlvadel, eel_ ja mada1mäestikes, steppides ja asteltürna (PaĮiurus)
põõsastikes; prahipaikade1, teeservade1, põldude1' ku1tuurniitudel, eriti
ristiku_ ja 1utsernipõ1dudel.
|974. a. siigissuvel 1eiti Võru rajoonist Misso lähedaļt veel ül<s
jumika1iik. See on kõrgekasvu1ine tugevasti harunev, pa1javõitu, su1gjate lehtedega 2-aastane taim, mille üldkatise lehekesed on tugevate,
pikkade, ļaiuvate või a1lapoole suundunud ogadega. Hilissügiseks puhkenud õied o1id kahvatulillakad; seemnised peavad o1ema pappuSega.
(2l0A. joonis.) Ilmseļt on tegemist meil seni konstateerimata taksoniga
Centaurea įberįca Trev. ex Sprengel s. s'tr., mis kuulub alamperel<onda
'CaĮcitrapa (Heist. ex Fabr.) Spach ja on väga lähedane vahemeremaiseĮe liigile C. caĮcitrapa L. Kirjanduse andmeil (Apalia, 1969) on C' įbe.rįca't l964. a. leitud ļ<a Leedust. Liigi spontaanne areaa! on Kaukaäsias
ja teistes Aasia lõunapoo1setes osades. Mei1e on ta ilmselt sattunud
sissetoodud ļutserniseemnega ja tõenäoliseļt kaob jälle, kuna seemned
rrneie tingimustes ei valmi.
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2l0. joon. Kiirja jumika (Centaurea solstitiaĮis) hävinud ļeiukoht Eestis.

Samasse a1amtriibusesse kuu1ub vee1 kaks huviiava vä1is1aadiga
perekonda, miļļe esindajaid on Eestiski kasvatatud. Paarikümneliigi1ine
saĪloori (Cartharnus) perekond pärineb Vahemeremaadest, kuid on levi_
nud ka Aasias. Taimed on kollasie kuni punaste õitega, nahkjate Varre_
ümbriste, enamasti torļ<avate l.ehtedega. Tuntuim liik on väga vormirohke
vana kultuurtaim värvisaĪloor
(Carthamus tinctorius L.), mida
1ooduslikult ei tuntagi. (21l. joon.) Ta õitest saadaļ<se 91ükosiidi karta_
miini. Seda kasutatakse punaSe riidevärvi ja ruužide va1mistamiseks,
rnida tarvitavad eriti idamaade rahvad, samuti safrani asemel toiduainete
värvimiseks' Seemned sisaldavad rasvõli, mįs sobib nii söögiõliks kui ka
tehni1isteks otsiarveteļ<s. NSV Liidus kasvatatakse värvisafloori Euroopaosa iõunarajoonides, Kaukaasias ja Kesk_Aasias. omapärase välisļaadi
tõttu on teda vahel ļ<asvatatud aedadeski, vanematel andmetel ka Eestis.
Monoiüüpne perekond kibeohakas (Cnicus) pärineb samuti
Vahemeremaadest' Cnįcus benedįctus L. on mõruainete sisalduse tõttu
ammust ajast tuntud ravimtaim, mida kasutatakse ka mitmeks muuks
otstarbeks. Kultuuris on kibeohakas nii NSV Liidus kui ka mujal Eurocpas, Aasias ja Ameerikas. Eestis on seda madalat, tugevasti harunevat
ja torkavat rohttaime kasvataiud aedades. (212. joon.)
Triibusest Mutįsįeae Cass. on hilisemal ajal populaarseks muutunud
mõnekümneliigiline Aafrikast pärinev perekond gerbera (Gerbera).
Pastelltoonides graatsiļiste õisikutega liigi Gerbera lamesonįį Bolus hüb_,
4t2

2l0A. joon. Cenįaurea iberĮca. orig

a
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2ll.

joon. Värvisafloor (Carthamus tinctorius)| Q
osa, Õ

-

üldkatise leheke.

_

tai,me ülemįne
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212. ioon. Kibeohakas (Ctticus benedictus)i
üksik korvõisik, b _ taime ül.enrine osa' c
ļ<atise ļeheke.

-

a üļd-

riidid on meilgi hinnatud lõikelilled. Avamaal on ta kultiveeritav peamiselt subtroopikas, jahedamas kliimas vajab kasvuhoonet. NSV Liidus
kasvataial<se gerberat peamiselt Kaukaasias.

2. alamsugukond Cichorįoįdeae Kitamura1 in Mem. Coll. Sci. Kyoto
Imp. Univ., Ser. B, 13 (l) :4. 1937 (Compos. Japon. I) et in 22 (I):77,
pro
t955 (Compos. Japon. IV).
- Cįchoraceae Juss. Gen. Pļ. 168. 17B9'
Lactucėes ou Cichoricėes Cass. in Nouv. Bulļ. Sci. Soc. Philom.
ordo.
Paris -lB9. 1812. - Cornpositae B. LiguĮifĮorae o' HofĪm' in Engl. et
Taimed enamasti piimmahlaga,
Prantl, Pfļanzenfam. 4 (5) : 350. 1B94.
vahelduvate, harva vastakute, mõnikord kodarikuna asetsevate lehtedega.
Korvõisikus ainuit kee1õied, viiehamba1ise tipuga, enamasti kol1ased,
harvemini helesinised või sinised, 1iļļakad või valkjad.

t

Koostanud S. Taļts.

4t5

PEREKONDADE MÄÄRAMISE TABEL
helesinised, sinised, roosakad kuni lillad .
Keelõied koliased või helekollased, harva oranžikad

1' Keelõied

kad

kuni

2

puna_
3

2. Keelõied hel'esinised, harva roosakad kuni valkjad. Korvõisikud 34 (5) cm läbimõõdus, üksikult varre ja harude tipus r,õi kahe_koļme-

kaupa ülemiste ja keskmiste ļehtede kaenlas. Õisiku põhi paljas või
harjasjate või ki1ejate sõkaisoomustega. Lehed kaarhambu1ised,
sulghõlmised l<uni peaaegu terved. Pappus koosneb lühikestest kilejatest soomu'stest (harjastest)
59. perekond sigur
Cichorįum L.

-

Kee1õįed he1esinised, sinised või li11akassinised. Ī(orvõisikud kuni
2 cm läbimõõdus, tipmises kännasjas pöörises või pöörisjas 1iitõisikus. oisiku põhi paljas, lohkudega. Lehed sopilis-sulghõlmised, terrle
või ļühihamba1ise Servaga. Pappus koosneb lihtsatest murduvatest
karvadest

68. perekond piimikas

MuĮgedįum Cass.

-

3. Seemnised pappuseta. Korvõisikud rläikesed, 0,7-1,2 cm läbimõõdus, väh'eseõie1ised, kännasjas või pöörisjas 1iitõisikus. Alumised
lehed rootsu1ised, kanneljalt su1g1õhised' Suure tipmise hõlmaga,
ülemised lõhestumata, väiksemad ja rootsutud

70. perekond linnukapsas
Seemnised hästi eristatava, mõniļ<ord lühikese

- Lapsana
pappusega

4. Pappus koosneb sulgjatest karvadest (vähemalt pappuse

karvad sulgjad)

L.
4

sisemised
5

Pappus koosneb lihtsatest karvadest
l0
5. Üldkatise 1ehekesed ühe reana, vähesearvu1ised (B-10)' peaaegįį
ühepikkused, a1usel kokku kasvanud. Lehed pikad, 1ineaa1sed, a1u_

sel varreümbrised, ül,emised a1umistest 1ühemad. Seemnised pika
nokaga. Pappuse sulgkarvade harud üksieisega põimunud; karvad
alusel rõngana kokku kasvanud, varisevad üheskoos
61. perekond piimjuur
Tragopogon L.

taoliselt

Üldkatise lehekesed kahe reana või katuselrivide
6
6. Korvõisikud võrdļemisi suured, 4-5 (6) cm läbimõõdus, varre ,tipus
üksikult või vähesearvuliselt. Varre alusel vanade 1ehtede pruunid
tuped. Lehed peamiselt juurmised (varrelehti l-3), lai- kurri lineaalsüstjad või piklikud, l<aarroodsed (kodumaine esindaja), või varreümbrisi 1ehii tihedaļt, eriti varr,e alumises osas (kultuurliik). Pappuse karvad määrdunudvalkjad, nende harud pole üksteisega põimunud

.116

60. perekond mustjuur

-

Scorzonern

1..

Korvõisikud väiksemad, 2-3 cm läbimõõdus. Varre aļusel ei ole
7
vanade lehtede tuPPesid .
B
7. Korvõisiku põhja1 lineaalsed kilejad sõkalsoomused
9
põhi
paljas,
sõkalsoomusteta
Korvõisiku
8. Pappus koosneb ühe ringina asetsevatest sulgjatest karvadest. Üldkatise sisemised lehekesed koilaka viltja äärisega, välimised mustatipulised, tipuosas eemalehoiduvad. Lehed juurmise kodarikuna'
äraspidimunajad, ena,masti sopi1ishambulised, sageli pruunide laikudega, punalka või kollaka keskrooga, l0-20 (30) cm pikad, kuni
9 cm laiad
Achgrophorus Scop.
63. perekond veishein

-

Pappus kahe ringi karvadega, välimised lihtkarvad, sisemised sulgjad, välimistest pikemad. Üldkatis katusekivide taoliselt; selie lehe_
l<esed süstjad, tumerohelised, paljad, ainult ļ<eskrooi harjastega.
Lehed juurmise kodarikuna, a1usel ahenenud, ,enamas'ti sulghõlmised, kuni l0 cm p.ikad ja 2 cm Įaiad.
Hgpochoerįs L.
62. perekond põrsashein

-

9. Vars (varb)

lehtedeta, mõ,nikord ainult ühe või kahe väikese kõrglehega, paljas või karvane (Įihtkarvade seas on mõnikord harunenud
karvu). Lehed juurmise kodarikuna, enamasti lõhestunud, vahel
terve servaga, paljad või karvased' Üļdkatise 1ehekesed enamasii
kahe, mõnikord ebaselgelt ühe leana' karvased kuni peaaegu paljad,
ripsmelise servaga, välimised ligihoiduvad. Pappuse karvadest
vähemalt sisemised sulgjad
Leontodon L.
64. perekond seanupp

-

'

Vars üleni lehistunud, karedakarvane nagu lehedki (osalt haakjate
karvadega). Juurmised ļehed õitsemisajaks kuivanud, varr'elehed
poo1eldi varr,eümbrised. Üldkatise 1ehekesed ka'tusekivide taoli,seli,
įalimised lühemad, rohtjad, laiuvad, sįsemised pikemad, seljalt karvased. Pappuse sisemised karvad sulgjad, välimised lihtsad
Pįcrįs L.
65. perekond mõrkjas

-

į0 Üldkatis piklik, ruljas, ta pikkus ületab läbimõõdu (laiuse) vähell
mait 3 korda
Üļdkatis 1ühem, kausjas, 1äbimõõduga (1aiusega) ühepikkune või
11

'

t2
sellest umb,es 2 korda pikem
3-5-õieenamasti
läbimõõdus,
Korvõisikud väikesed, kuni 3,5 mm
lised. Lehed katkestunult sulgjagused, vaIreümbrise rootsuga. Pappuse sisemised harjasjad karvad välimistest pikemad. Metsaiaimed
Mgcelis Cass.
69. perekond jänesesalat

-

Korvõisikud suuremad, kuni 2 cm läbimõõdus, 8-16-õie1ised. Lehed
sopilis-sulgjagused, ogahambulised, noolja alusega. Pappus kahe27 Eesti NSV floora Vļ
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realine, ühepikkustest harjasjaįest karvadest. Kuļtuur- või tu1nuktaimed

67. perekond salat

Lactuca L-

-

12. Seemnised umbes I cm pikkuse nokaga (pika peene pappusekandja
ehk -jalaga). Vars (varb) õõnes, tipus üks korvõisik. Lehed juur_
mise kodarikuna,,enamasti lõhestunud, harva terveservalised

7|.

l3.

perekond

võilill

nokaga

Taraxacum Wigg.

Seemnised nokata või väga ļühiļ<ese
13.
Seemnised lamedad või 1apikud. Lehed sopilislõhised, ogahambulised, varreümbrised, nende alusel kõrvakesed. Põļluumbrohud

66. perekond piimohakas

Sonchus

-

L..

S'eemnised ruljad või prismaatilised
|Ļ
14. Seemnised järsult tömpunud tipuga. Pappus üherealine, koosneb
rabedatest murduvaiest, hi1jem hallikasvaikjatest või pruunikatest
karvadest. Üldkatise 1ehekesed katuseki'vide taoliselt. Õied kollased,'
harva oranžid või pisut punakad. Korvõisikud üksikult või sarikjas
ļiitõisikus. Vars lehistunud, harvemini lehitu (varb), siis lehed juur_
mise kodarikuna

73. perekond īunditubakas

-

Hįeracium

L.

Seemnised tipul ahenenud, noka'ta või väga ļühikese nokaga. Pappus
mitmerealine, koosneb enamasti vaigetest karvadest. Ü1dkatis pea_
a,egu kahe ringina; selļe välimised lehekesed sisemistest lühemad.
Õied koļ1ased. Korvõisikud rohkearvuļised, pöörisj as, harvemiiri.
kobarjas liitõisikus. Vars lehistunud, harvemini lehtedeta (varb), siis
lehed juurmise kodarikuna

72. perekond koeratubakas

-

Crepis

L..

12. triibus Cįchorįeae Spreng' Syst. veget' 3:633. 1826 (pro iribu);
Reichenb. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4 (5) :350".
1894.
Cass. in Dict. Sci. Nat. 25 :59-89. lB22 et in 48 :
- Lactuceae
421-435.
lB27 (pro tribu Sgnantherearum). -_ Triibuse iseloomustus.
vastab a1amsugukonna Cįchorįoįdeae iseloomustusele.

l.

aļamtriibus Cįchorįįnae o. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanz,en(5)
: 353. 1894, p. min. p.
Īam. 4
Sect. Scorzonereae Cass. iir Dict. Sci."
Nat. 25 : 64. |B22, p. min. p. -(gen. Cichorium).
- Trib. Cįchorįeae'
a) Cichoreae Dumort Anaļ. fam. pl. 30. lB29.
Pappus koosneb lühi_
kestest, aļusel laienenud kil,ejatest soomustest või on kroonikuju1ine,
vahel puudub hoopis. I(orvõisiku põhi paljas või väheste harjasjate kar_
vade või kilejate sõkaļsoomustega.
418

59. perekond sigur

-

Sp. Pl. B13.

Cįchorįunl| L.
1753.

Ühe- või mitmeaastased piimmahlaga rohttaimed, püstiste kandiliste
varte ja kaarhambuliste või sulghõlmiste kuni peaaegu tervete ļehtedega. Korvõisikud enamasti rohkearvulised, tipmised ja kaenlasis'esed,
homogaamsed, B-20 mõlemasugulise keelõiega. Ü1dkatis korvõisiku alu_
sel ruljas, B-l4 mm pikk ja 4-7 mm lai; väĮimisi lehekesi 4-7, ebllĮ<orrapärase r,eana' munajad kuni ļaisüstjad, sisemistest lühemad või
nendega peaaegu ühepikkused, paljad või enam-vähem karvased, alusel
sageli nahkjad; sisemisi lehekesi 5-B, ühe või peaaegu ühe reana, ;süst_
jad kuni lineaalsed, rohtjad, vahel pisut nahkjad, paljad või enam-vähem
karvased. Korvõisįku põhi peaaegu lame, kärgjas, paljas või lühikeste
kilejate hambuliste või narmastunud sõ,kalsoomustega. Õied helesinised
kuni sinised, harva roosakassinised kuni valkjad, üldkatisest pikemad;
õite keeleosa kuni 25 mm pikk, selle tipul süstjad hambad, putkeosa
karvane, eriti ü1alpool' Emakakael 'kaheharuline. Tolmukotid noolja alusega, nend,e tipul tömbid lisemed. Seemnised paljad, 2-3,5 mm pikad,
piklik-äraspidimunajad, välimised 1ameda selgmise pinnaga, nüritömbi
tipuga. Pappus väga lühike, koosneb ebakorrapäraselt kahe-kolme ringina asetsevatest lühikestest kiĮejatest soomustes't.
Perekonda kuulub umbes l l liiki, miļle levik ulatub Pürenee poolsaarest ja Põhja_Aafrikast kuni Lääne-Hiinani; üks ļiik (CĮchorĮurrl
intgbus) esineb peaaegu kogu Euroopas ja Aasias, tulnukana mõlema
poolkera pāfāS. ja subtroopilises vöötmes. Nõukogude Liidu,s on konstateeritud 4 liiki, neist üks kuulub kodunenud iiigina Eesti floorasse ja
riks liik on tuntud kultuurtaimena.
Perekonna tüüpliik on Cįchorįum intgbus L.

l.

Taim peaaegu paljas (varre alumises osas ja lehtede keskrool üksikuid karvu). Ü1emised 1ehed 1aimunajad, nende 1aienenud alus
ümbritseb vart; juurmised ļehed hambulised või lõhestunud. Üld_
katise välimised lehekesed enamasti 1,5 korda sisemistest lühemad,
harva nendega ühepikkused. Pappus on 0,4-0,8 mm pikk, s'eemnistest peaaegu poole lühem. Ainult kultuuris
Cįchorįum endįrlįa L.
2. Salatsigur

-

Varred ja lehed (eriti alumiselt pinnalt) enamasti lühi_ ja karedakarvased. Ülemised lehed süstjad, laienenud alusega, peaaegu
varreümbrised; juurmised ļehed enamasti kaarhambulised. Üldkatise
välimised lehekesed |,5-2 korda sisemistest lühemad. Pappus 0,20,3 mm pikk, seemnistest mitu ļ<orda lühem
l. Harilik sigur Cįchorįum intųbus L.

-

I Klchora, kįchorįa, kichore, kįchorįon (kr. k.) _ taime nimi vanakreeklastel.
:Pliniuse järgi on see nimi egiptuse, teiste autorite järgi araabia päriioluga.
27x
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l. Harilik sigur - Cįchorįum intųbus,L.Sp.Pl. Bl3. 1753; Led_
Fl. Ross. 2 (2):77a. l846; Wied. et Vileb. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Clrl' 452. lB52; Hegi, Illustr. Fļ. Mįtt.-Eur) 6 (2) :993.
1954;

P. Galen. in Latv. Īl. 4:447. l959; Tzvelj. in Fl. URSS 29: l6in o.n. Jlerruurp. o6n. 4:277. |965.
- Įrzxopuftl o6ltxlto..

1964; Sokol.

(2l3. joon.)
kõva, harunenud. Vars püstine, õõnes, kandiline,
harun,enud, eriii ülemises osas (harud varrest kuni täi,snurkselt eemalehoiduvad), enamasti lühi- ja kareda,karvane, mõnikord peaaegu paljas.Lehed a1umiselt pinnalt enamasti karedakarvased, mõnikord peaae$ür
paljad; juurmised lehed kaarhambulised või peaaegu terved ja hambulised, alusel ahenenud lühikeseks tiivuļiseks rootsuks, sageli kodarikuna;,
varrelehed vähesearvuļised, väiksemad, piklikud kuni süstjad, peaaegu
varreümbrised, nende alusel kõrvakesed' Korvõisikud üksikult või mit_
mekaupa varre ja külgharude tipul ning ülemiste varrelehtede kaenlas,
3-4 cm läbimõõdus' peaaegu rootsutud. Üldkatis B-l4 mm pikk; selle
välimised lehekesed a1umises osas nahkjad, ripsme1ise servaga, sageli
enam-vähem tihedalt liht- ja näärmekarvased, vahel paljad, eemalehoi_
duvad; sisemised püstised, ülemises osas karvased või ripsmelised. Õie'.J
helesinised kuni sinised, harva roosakad või valkjad, |2-25 mm pikadSeemniste pikkus 2-3 mm.
Õitseb juulisi septembrini.
Eestis kultuurist metsistunud ja kodunenud, ka tulnukana (varintgbus, var' sįļuestre Bisch.)' Esineb enamasti umbrohuna teeservadel,
põldudel, kraavide ja aedade ääres, elamute ümbruses, jääimaadel, ka
raudteetammidel ja laop1atsidel. Sagedam Lääne-Eestis, kus paiguti
tavaline. (214. joon.) Kasvab tihti suur,emate kogumikkudena, ei tungi
aga loodu:slikesse kooslustesse. Kaaslasliikideks on sageli Plantago.
major, Poa annua, Senecio uulgaris, Erigeron canadensįs, TripĮeurospermuffį inodorum, Matrįcarįa suaueoįens jt. Ķultuurtainrena aedades
[C. intgbus var. satįaum (DC.) Hegi, C. Įntgbus subsp' satįaurn (DC.)
Janchen l.
Üldlevik. Nõukogude Liidus tasandikel peaaegu kogu Euroopa-osas
(haru1dase tulnukana Karjala ANSV-s, Lapimaa1' Petšoora ja Dvin,aa
jõe piirkonnas), KaukaaSias, Kesk-Aasias, harva Lääne_ ja Ida_Siberis.
Peaaegu kogu Euroopas, Põhja_Aafrįkas, Ees-Aasias, Iraanis ja Hiina.
RV lääneosas, tulnukana Lõuna-Aafrikas, Põhja- ja Lõuna_Ameerikas,.
Austraalias ja Uus-Meremaal.
Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse aedades mitme kultuursordina.
Taime ļihakaid juuri (sigur) tarvitatakse kohvi aseainena või lisandina
fC' intgbus var. satįaum (DC.) Hegi]; nad sisaldavad kergesti lahustrr_
vat kibedamaitselist inuliini (kuni üle 6%) ja suhkruid. Varematel aega*
neuHuü', Iļ. KopHeBoüL

9ļ. Juur käävjas,

l

Tuletatud sõnast entemos (kr. k.)
- sisselõikunud (taime alumisįe kaarham*
buļisįe lehtede tõttu) või sõnast įntubus (lad. k.) _ torujas (taime õõ,nsa varre tõttrr),
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213. joon.

Harilik sigur (Cichoriun intgbus): a _ taime üļemine
_ keelõis, c _ seemnis, d _ üļdkatise l,eheke.
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2l4. joon. Hariliku siguri (Cichorium intgbus) ļeiukohad Eestįs.

del oli sigur aedades laialdaseit kasvatatav, käesoleval ajal on ta tähtsus ļ<ultuurtaimena tunduvalt vähenenud. Noored lehed sobivad tarvita_
miseks salatina (C. intgbus var. foĮiosum Hegi). Hea meetaim.
Peale tüüpiliste sinis'te õitega vormi eristatakse valgete ja roosade
õitega vorme
aĮbunl Alef. (Ī. a\bifĮorunl Murt.)
õied valged;
- f. õied
f.' roseum Alef.
roosakad. Mõlemat vormi on -ka Eestis harva

-

tähe1datud.

Kesk-Aasias, osalt raga-Kaukaasias ja vahemeremaades on raialdaselt levinud C. intgbus subsp. gĮaucurrl (Hoffmanns. et Link) Tzvelj.
(C. glaucum Hoffmanns. et Link). Tüüpiļisest Eestis levinud C' intųbus
subsp. intgbus'est erineb ta selgelt sinal<asrohelise värvuse ja täiesti paljaste üldkatise ļehekeste poolest. Mõlema alamliigi vahel esinevad üleminevate tunnustega isendid, ļ<a nende areaaiid kattuvad osaliselt.

2. Salatsigur
Cįchorįum endįuįa L. Sp. Pl. Bl3' 1753; Klinge,
^ Liv- u. Curl.- 325. lBB2; Tzvelj. in' Fl. URSS 29 : lg. 1964.
Fl. Est-,
C. endį,aįa p. satiua DC. Prodr. 7:84. lB3B.
C. endįaįa subsp. end,įuia
- Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) : 998. 1954; Sell in Fi. Eur. 4 : 305.
l976.

I
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_

Įraxopuül calatHltü,

endįaįa

_

eupunwfu,.

taime itaaliakeeln'e nimi, tuletatud sõnast intgbus või įntubus.

o, o. Täiesti või peaaegu paljas taim, käävja juurega, 0,3-l,0
(l,2) m kõrge. Vars püstine, kandiļine, ülemises osas horku,rrult harune_
nud, harud tipu suunas enamasti jämenenud. Lehed pehmed, harva
veidi sinaka varjundiga, paljad, harva keskrool üksikuid karvu või har_
jaseid; juurmised 1ehed ja alumised varrelehed lühikese tiivulise rootsuga, sulglõhised kuni terved, enam-vähem hambulise, sageli'kähara ser-

vaga; keskmised ja ülemised varrelehed varreümbrised, enamasti munaiad, vahel piklikud, nende alusel kõrvakesed. Korvõisikud 3 (a) cmlaiad,
enamasti rohkearvulised, üksikult või mitme- (2-5-) kaupa Vaffe ja
külgharude tipul ning ülemiste ja keskmisįe varrelehtede kaenlas. ÜLd_
katis 9-12 (14) mm pikk, selle välimised lehekesed eemalehoiduvad,
enamasti ripsmelise Selvaga ja seljal väheste lihtkarvadega, sisemis'test
l,5 korda ļühemad, harvemini nendega ühepikkused. Õied helesinised,
harva valged. Õite keeleosa 9-l5 mm pikk. Seemnised äraspidimunajad,
2,5-3,5 mm pikad. Pappus selgesti eristatav, 0,4-0,8 mm pikk (seem'
nisest umbes 4-6 korda lühem)
Õitseb juulist septembrini.
Kasvatatakse Eestis võrdlemisi hatva, peamiselt katseaedades.
Ūldlevik. Looduslikult ei esine, kultiveeritakse erįti Vahemeremaades ja Kesk-Euroopas, Nõukogude Liidus lõunavaldkondades.
Majanduslik tähtsus. Ammuaegne kuituurtaim, mida mainib juba
Dioskorides. Kasutatakse salatina; tuntumad on laiade lõhestunud ja
käharate lehtedega vormid, mida kasvatatakse paijude sortidena.

Eestis kasvatatav salatsigur kuulub C. endįuįa subsp. endįaįa huļka.
Arvatakse, et C. endįala on tekkinud C. intgbus L. ja C' pumilum
Jacq. varasemate ristamiste teel, kuna mitmed tunnused on neil ühised
fC. endiaia subsp. pumiĮum (Jacq.) Hegi, esineb loodusļikult Vahemeremaades]. Mõned teadlased peavad aga iaime lähtevanemaks C. pumilum'i, mis on levinud Lõuna-Euroopas, Põhja-Aafrikas, Ees-Aasias, Iraanis ja Taga-Kaukaasias.
DumorL 1 Fl. Belg. 63. 1B27, s. str.
(Scorzonereae); Less. Synops. gen. Compos. 131. 1832, p. p.; DC. Prodr.
7:99. 1B3B; Boiss. Fļ. or. 3:7t2. 1875; Kirp. in Fl. URSS 29:26. |964.
paljad, pehme- või viltjaskarvased. Lehed enamasti terved,
- Taimedkaarjalt
paralle,elrsete roodudega. Õisikupõhi pa1jas (väga
harilikult
harva mõningal määral karvane). Seemnised enamasti nokaga. Pappus
kilejatest kitsastest (harjas)karvadest; vähema1t sisemised karvad
sulgjad.
Aļamtriibuse tüüpperekond on Scorzonera L.

2. aļamtriibus Scorzonerįnae

t

Koostanud M. Kask.

423

60. perekond mustjuįrr
Sp. Pl. 790.

-

Sco'rzoneraI L.

r|Īõ3.

Paljad või karvased rohttaimed, harva poolpõõsad. Lehed vahelduvad, terveservalised või sulglõhised kuni -jagused, munajassüstjad kuni
ļineaalsed. Juur mitmesuguse kujuga, paljudel liikidel mugulaks jäme_
nenud. Korvõisikud pikaraolised, üksikult, võrdiemisi suured, paljuõielised. Üldkatis peaaegu ruljas kuni keĮlukjas-keegeĮjas, seļle lehekesed
mitmerea1iselt, katusekivide taoliselt, väljastpoolt sissepoole järk-järgult
süurenevad, tipul sarvja värvunud lisemega (alamperekond Scorzonera
ilma selļeta). oisikupõhi enamasti paljas, kärgjas, vahel karvane; alveoolide servad siledad või ripsmelised. Keelõied koļlased, harvemini puna_
sed või Īoosad, tömbi tipuga, viietipmelised. Tolmukapeacl noolja alusega, nende tipul lühike tömp lise. Emakalsuudme harud peenikesed'
Seemnised paļjad või karvased, ruljad' pikiikud, tipul nõrgalt (harva
tugevalt) ahenevad, mõnikord alusel õõnsa lisemega jalakesega
(alamperekond Scorzonera ilma selleta), kinnituvad küljega, siledate
või karedavõitu roietega. Mitmerealise pappuse karvad sulgjad või
täkilised, mõned (5-10) pikemad, alumises osas sulgjad, ülemises täkiļised.

Per,ekonnas on umbes poolteistsada liiki, mis on levinud Kesk-Euroopast ja vahemeremaadest kuni Ida-Aasiani. Esindajaid on eriti ohtrasti lraanis, Väike-Aasias, Kaukaasias ja Kesk_Aasias, seega peamiselt
ariidse kliimaga aladel. NSV Liidus on konstateeritud 82 liiki, mis jaotuvad kolme alamper,ekonda. suurim neist on l7-sektsiooniline alamperekond Scorzonera (Euscorzonera Rouy), mille sektsiooni Scorzonera
kuulub tüüpliigina ka perekonna ainus esindaja Eesti kohalikus flooras
_ Scorzonera humįį,įs L'
Tuntuim liik on aed-mustjuur (5. hispanicaL.), mis kasvab
looduslikult Nõukogude Liidus peamiselt Euroopa-osa lõunapoolsemates
valdkondades ja Ķaukaasias, peale selle Välis-Euroopas. Kultuuris on ta
mįtmetes Euroopa maades, Sri Lankal, Ameerika:s, vähesel määral ka
Nõukogude Liidus. Eestiski on teda propageeritud ja siin-seal kasvatatud, kuid laialdasemat levikut pole ta meiļ saavutanud. Välislaadilt on
ta võrdlemisi sarnane madala mustjuurega, erinedes sellest peamiselt
kõrgema kasvu ja hambulise leheserva poolest. Köögiviljana kasutatakse
peamiselt aed-mustjuure jämedat juuri, aga ka lehti (salatiks). Peale
selle saab juurest kohvi surrogaati ning droogi südame- ja närvihaiguste
raviks..I-ehed sobivad toiduks ka siidikedriku röövikui1e. Paljud liigid
sisaldavad kautšukit. Selles suhtes on kõige saagikam tausagõss
(S. tausaghgz.Lipsch' et Bossė), mida on viljeldud eriti Nõukogude Liidus. Mõned liigid, nagu s. purpurea L', s. rosea Waldst. et Kit.,
S. arįstata Ram., on nägusad kiviktaimlates.

l Tõenäoliselt tuletis ritaaliakeelsetest sõnadest Scorz,a
välispinna värvuse järgi).
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-

juur' nera

-

must

(ju,ure

l. Madal mustjuur - Scorzonera humįlįs,L.Sp.Pl.790. 1753; DC.
Prodr. 7:120. lB38; Led.
Fl. Ross. 2 (2):793. 1846; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. CurI. 471. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 0 (2) :1057. 1929; P. Gal,en. in Latv. ,fl. 4:459. 1959; Lipsch. in Fl.
URSS 29:78. 1964; Kat in Qn. yPCP t2:253. 1965; Chater in Fl. Eur.
4 :320' 1976'
S. pĮantagįnea Schleich. ex Gaud. Fl. Heļv. 5 : 20. 1829;
Dc. l. c.: l19. - Exs.: K. Eichw' Eesti taimed 3, n" 137. l93B.
- ĶoseleĮ
Hlzsķužl'. (215. joon.)

sĮ. Taimed noorelt

helbelis-villased, hiljem peaaegu paljad. Juur
vertikaaļne, tuijas, pealt must, ristikortsu1ine, juurekael kaetud kilejate
soomustega. Varsi l kuni 3, püstised' (l0) 15-50 (70) cm kõrged, õõn_
sad, vaolised, lihtsad' harvemini ülemises osas harunenud, väheste (t5) varrelehtedega ja l-3 (6) õisikuga. Juurmised lehed enamasti pika:
rootsulised; laba mitmesuguse kuju ja suurusega Ilineaalne kuni ellipti:
line, (5) ll-20 (25) cm pikk ja 0,5-5 (lO) cm lail, kuid alati nii
aluse kui ka tipu suunas ahen,ev, terveservaline ja 3-7 (g) eenduva
kaarja rooga. Varrelehed rootsutud, lühemad, kitsaslineaalsed kuni süsi_
jad, teritunud tipuga. Õisikud võrdlemisi suured (3-4,5 cm pikad ja
kuni 6 cm läbimõõdus). Üldkatis roheline,2-3 cm pikk, alumises osas
enam või vähem viļlkarvane; välimised ü1dkatise lehekesed munajas_
kolmnurkjad, sisemised neist pikemad, süstjad või piklilcsüstjad, tömbi
tipuga, millel sageli on tume tähn. Keelõied helekollased, mõnikord väli_
misel pinnal roosaka varjundiga. S,eemnised 7-|l mm pikad, tömbiroi_
delised. Pappus määrdunudvalge, seemnisest mõnevõrra pikem; harjased
pehmesulgjad, kõige pikemad ülaosas täkilised.
oitseb mai lõpust juuli alguseni; valminud vilju alat,es juuni keskpaigast.
Sage nii kuivemaįel kui niiskematel liigirikastel niitudel ja puisniitudel; pole ha'ruldane ka rannaniitudel ja loodudel, kohati võib esineda
kuivematel luhaniiiudel. Eriti Eesti kagupoolses osas (samuti mujal)
võib madalat mustjuurt leida ka kuivadest männimetsad,est, kus ta esineb
enamasti üksikul't. Niitudel moodustab sageLi massvegetatsiooni _ Põhja_
ia Lääne-Eestis koos MeĮampgruftt nemorosum'iga, Lõuna-Eestis kohati
koos Nardus stricta'ga või Seslerįa caerul,ea'ga. Uldse on liik sagedam
ja massilisem Põhja_ ja Lääne-Eestis.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa läänepoolsemates valdkon_
dades. Skandinaaviämaades, Kesk- ja ailantilises Euroopa,s. Kasvab nii_
tudel, põõsastikes, metsalagendikel. Mägedes esineb l700 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus.' Kasutatav i1utaimena, eriti kiviktaimlates.
Söödaväärtus vaevalt rahuļdav.'

Madal mustjuur varieerub üsna tugevasti karvastuse, lehtede kuju
ja suuruse ning varre harunemise poolesi. on eraldatud mitmeid varieteete, vorrire ja a1amvorme, tõstes esip1aanile üht või teist tunnust. Sage1i
on need vormid seotud üleminekutega või esineb ühes ja Samas popu_
Į huņiĮis

(lad. k.)

_

madal, maaligidane.
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latsioonis mitmeid vorme. Arvestades Eesti materjali varieeruvuse ulatust, saab siin eristada järgmised vormid:
juurmised iehed kitsaslineaalsed kuni:
Ī. angustifoļįa oedet
lineaalsüstjad,2-l3 mm laiad, 3 või 4 rooga' vars ühe õisikuga; siin ja
seal ül,e E,esti, mitte sage;
l' humį'l.įs _ juurmised lehed enam-vähem süstjad, l,5-5 (6,5) cm
|aiad, 5-7 rooga' vars ühe õisikuga; sagedaim vorm;
juurmised lehed laielliptilised (mõnevõrra suurt
Ī. ĮatifoĮia Neilr.
teelehte me,enutavad), kuni l0 cm laiad, 5-9 rooga, suhteliselt lühirootsulised, vars l või 2 @) õisikuga; sagedam Lõuna-Eestis;
juurmised lehed mitmesugused (sagedamini
Ī. rantosa Neilr.
2,5 cm laiad) , 5-7 (9) rooga, vars 2 või 3 (harva rohkema) korvõisi_
kuga; siin ja seal, võrdlemisi sage.

61. perekond piimjuur

-

Tragopogont L.

Sp. Pl. 789. 1753.

Enamasti paljad kahe- ja mitmeaastased taimed. Peajuur pikk, ruljas, mõnikord mugulja1t jämenenud; paljudel liikidel on harunenud
risoom. Vars harunenud. Lehed vahelduvad, lihtsad, terveservalised,
root,sutud, enamasti pikad, lineaalsed kuni süstjad (mõnikord kuni süstjasmunajad), hariliku1t pikalt teritunud, rööproodsed, sageli poolenisti

varreümbrise alusega; keskmised ja ülemised varrelehed lühemad kui
juurmised lehed. Korvõisikud paljuõie1ised, pikaraolised, üksiku1t peavarre ja harude tipus, kuni 9 cm pikad. Üldkatis ruljas, üherealine; lehekesi 5-l4 (l6), alumise,s osas üksteisega kokku kasvanud, lineaalsed
kuni kolmnurkjas-süsijad, teritunud, enamasti paljad, mõnikord võrkja
karvastusega. Õisikupõhi paljas, kärgjas, i1ma soomusteta. Kõik õied
keeljad, viietipmelised, mõlemasugulised, kollased või liļlakad ja punakad, üldkatisest lüheņad kunį pikemad. Tolmukapead toruks kokku kas_
vanud; tolmukottideļ all ja ü1al lise. Emakakael kahehõlmaline. Seemnised käävjad või ruljad, 5-l0 roidega, kandilised (harva siledad), nende
ülemises osas vahel enam või vähem selge ninake, alumis,es osas viltune
õõnes kinnitumispind. Pappus tervikuna varisev,.koosneb ühest reast sulgjatest, alusel kokkukasvanud harjasekestest, milĮest mõned (5-l0) on
teistest pikemad ja ülemises osaS lihtsad. Mõnikord koosneb äärmiste
viljade pappus tihketest ogadest.
Perekonda arvatakse 50-l50 liiki. Kõige Suurem arv liike on Vahemeremaades, rohkesti ka Kesk-Aasias ja Kaukaasia;s. Ameerikas esinevad vaid tulnukliigid' Nõukogud,e Liidus esineb 79 liiki, mis jaotuvad
l7 sektsiooni. Eestis on neist pärismaine üksainus |iik, Tragopogon pratensįs L., mis kuulub sektsiooni Tragopogon ning on ka perekonna tüüpliik.

l

Tuletatud 'kreekakeelsetest sõnadest tragos
nutava pappuse järgi).
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_

kiĮs, pogon

_

habe (habet mee-

215. joon. Madal mustjuur (Scorzonera humĮĮis).

orig

Piimjuured on teatava majandusliku
tähtsusega. Mõnede liikide (näit. T. pratenaįs.L.1..T. dubius Scop. jt.) juur, vars
ning lehed on söödavad, sobivad salatiks. Paljude liikide rnõningaid osi tarvitatakse toiduks Kaukaasias ja KeskAasias. Eriti Lääne-Euroopas, harva ka
Eestis, kasvatatakse söödava juurega

aed-piimjuurt (kaerjuurt)

T.

porrifoĮius L. Jrrured sisaldavad rohkesti inuliini ja neid võib tarvitada kohvi
surrogaadina. Mõned liigid on ka mee-,
ravim-' sööda- või iļutaimed.

l. Harilįk piimjuur - Tragopogon
pratensis I L. Sp. Pl. 789. 1753; DC.
Prodr. 7: l13. 1838; Led. Fl. Ross. 2 (2):
7B5. 1846; ĮVied. et Web. Beschr.

phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 472.
lB52; P. Gaļen. in Latv. fl. 4:456'
1959; Boriss. in Fl. URSS 29:143.1964.
praterzsis subsp. eupratensis Thell.
-ex T.Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2)

:

T. pratensls subsp. pra1050. 1929.
tensįs
Cļaph. in Claph., Tut. et Warb.,
Fl. Brit. Isl. ed. 3. 1123. l95B; I. B. K.

-

-

Richardson in Fl. Eur. 4:324. 1976.
K. Eichw. Eesti taimed 4, no
-lB0.Exs.:
l939.
KosĮo6opoĀH1.1K nyronoft.
(216. joon.)9Į. Juur vertikaalne, tugev; ruljas,
paljude peente ja lühikeste külgjuurtega; juurekael kiududega varjatud. Taim
paljas (noorelt vahel peaaegu helbeline), 30-90 (l20) cm kõrge; varred
püstised, lihtsad või harunenud, sirged,
enamasti tugevad, mõnikord purpurpunased. Lehed pikad, lineaalsed või lineaalsüstjad (kuni süstjad), alusel laienenud ja pooleldi varreümbrised, jär_
sult ahenenud, tipul peenelt ja pikalt
teritunud; keskmised ja ülemised varrelehed alumistest tunduvalt lühemad.
Õisikuraod pikad, 1ehtedest tunduvalt
216' joon. ĖIar,ilik piimj,uur (Tragopo'
gon pratensĮs), orig.
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Į pratensis

(lad. k')

_

niidu-, niidul kasvav.
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.217. joon. Hariliku piimjuure (Tragopogon pratensis) leiukohad Eestis. (K. Eichwaldi
järgi.)

all laienenud või

on^seda õige vähe.
harude tipus, õitsemisaja11 2,5_3 cm pikad,

,pikemad, sirged, paljad, pole õisikuie

korvõisikuaįķsiįutį varīe ja
viljumisajal pikenenud. Üįākatise lehekesi B (10), süstjad või lineaal_
,süštjad, ž,5-ų cm pikad ja alusel 5-B (12) mm laiad, lit<a]ļ teritunud,
.alumises osas mõnlkord pruunikad, õitega enam_vähem ühepikkused'
Õisikupõhi paljas, punktilis-auguline, algul lame, hiljem kergelt kumer.
Õied heleko]ļased. Tolmukapead kollased, tumevioletse tipuga. Seemnised koos pappusega 3-4 cm, pappuseta 2-2,9 cm pikad, pruunikashal-

1id; seemnisį-laiem osa veidi kooldunud' karedakühmuļiste roietega, ahe_
neb järsult peenikeseks siļedaks ninakeseks, mis on seemnise laienenud
lrarva'o.ugä ühepiĻkune. Pappus seemnisest 1ühem, valkjas, ļaiuvate
dega.

Õitseb maist septembrini; valminud vilju a1ates juuļist.
Kasvab te,e- ja įõl1uservadel, raudteetammidel, harvemini ļ<uivadeļ
:niitudel, söötidel, 1oe- 1a kraavikaļļastel, parkides jm' Harilik üĮe 1<ogu
Eesti, kuid tavaliselt ei esine hulgaiiselt' (217' joon')
Üldlevik. Nõukogucle Liidus Ęuroopa_osa Įoodepoolsemat'es valdkon_
dades. Skandinaaviaāaades, I(esk- ja atlantilises Euroopas' Põhja-Amee_
rikas Euroopast sisseviiduna. Kasvab niitude1, metsa1agendike1, põ11uligi 2,5 km kõrguseni.
.ja teeservadĮl, 1aatmaade1. Mägedes võib ka5vada
Majandusliį tähtsus. Meetaim; söödarläärtuse poolest vaevalt rahul_
dav.
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Eesti taimed kuuluvad peamiselt tüüp-u1rrn,',u'.

3. al,amtriibus Hgpochaerinae Less. I Synops. gen. Compos. 130|B32 (Hgpochaeridae); Dc. Prodr. 7:90. lB3B.
- Subtrib. Leontodontįnae O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 4 (5) :361. 1894, p. p.
- Subtrib. Cįchorįį,nae o. Hoffm. l. c.: 353, p. min. p. -Taimed hõredalt

karedakarvased, sageli harunenud karvadega. Korvõisiku põhi paljas või
kilejate sõkalsoomustega. Seemniste pappuse sisemise ringi karvad sulg'
jad, välimised harjasjad ja sisemistest lühemad, või pappus ühereaiine,.
koosnedes ainult sulgjatest harjasjatest karvadest; mõnikord on seem_
nised ühes ja samas korvõisikus erineva pappusega
seemnisteļ
- osal harjastest;
on pappus kroonjas, osal koosneb kilejatest või naaskeljatest
vahel harva on seemnised pappuseta.

62. perekond põrsashein
Sp. Pl. 8i0.

-

Hgpochoeris2 L.

1753.

Ühe_ või kahe-, harvemini mitm,eaastased rohttaimed lihtsa või harutenud, karvase või palja varr,ega' harva varretud. Lehed kodarikuna
varre alusel, terved, hambulised või sulghõlmised. Korvõisikud üksikult'
paļjuõielised, nende alusel katusekivide taoliselt asetunud l,ehekestest
üldkatis; korvõisiku põhi lame, kilqiate varisevate pikalt teritunud sõkalsoomustega. Korvõisiku kõik õied keeljad, mõlemasugulised, kollased.
Seemnis,ed siįedad või kar.edad, nokaga või peaaegu nokata, mõnikord
välimised seemnised nokata, sisemised nokaga. Pappus enamasti kahe_
rea1ine, karvad välimises reaS lihtsad, lühikesed, sisemises pikemad,.
sulgj ad.

Perekonda kuulub umbes l5 liiki, mis on levinud peamiselt Vahemeremaades. Nõukogude Liidus esineb 2 liiki, neist üks Eestis.
.Perekonna tüüpliik on Hųpochoeris gĮabra L., levinud Nõukogude
Liidu keskvaldkondades (ka Lätis ja Leedus), Lääne-EuroopaS' eriti
Vahemer.emaades, Väike_Aasias, tulnukana Põhja-Ameerikas (1ääneosas)
ja Austraalias.
Hgpochoeris radįcata, L. Sp. Pļ. Bll. 1753;
1. Püsik-põrsashein
Led. trl. Ross. 2 (2):776. 1846; Wied. et Web. Beschr. phan.. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. 474. 1852; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 6 (2) :1013.
1954; P. Galen. in Latv. fl. 4:450. 1959; Vassilj. in Fļ. URSS 29:200.
1964; Sokol. in <D.rr. ,Ilenuurp. o6n. 4:27B' 1965; DeFilipps in Fļ. Eur.
4:309. 1976.
H. runcįnata Gilib' Fl. Lithuan.3:226. 1785.
Achg-

-

į
,

Koostanud S. Taļts.
TuĮetat'ud sõnast choįros (kr. k.)

-

_

põrsas,

siga

(sead söõvad meelsasti selle"

taime juuri). Hgpochoiris * ühe taime nimi Theophrastosel.
g radįcata (lad. k.) _ juurekas, tugevajuureline, sõnast radĮx
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_

juur.

b

0

2lB. joon. Püsik-põrsashein (Hgpochoerīs radi'cata)i a
(orig.), &

-

.seemnis.

-

taime

ü1dkuju

ed.2.2:|l7'

rophorus radįcatus (L.) Scop. Fļ. Carn'

f'nnoxepuc

1772.

(2lB. joon.)
9ļ. Juur 1ühike, käävjas. Varsi enamasti mitu, püstised või viltu_
selt tõusvad, paljad või ainult aluse1 karedakarva,sed, üļemises osas enamasti harunenud, väikeste naaskeljate kõrgl,ehtedega, 20-50 (60) cm
kõrged. Korvõisikuid kaks või kolm, harva üksainus, üksikult harude
tipus. Ķodarikulehed kuni 2 cm ļaiad, rootsutud, pikliksüstjad, tömbi_
tipulised, ļ<aarhambulised kuni sulghõlmised, peaaegu paljad või mõleyKopeuflIo]]ĮuiLca, nasnuK cTepxneKopHenoft.

mali pinnaļt enam või vähem tihedalt kaetud pikkade karedate karvadega.
Korvõisikud 2,5-3 cm läbimõõdus. Üldkatis õitest peaaegu 2 korda ļühem,
katusekivide taoliselt asetsevate paljaste lehekestega, mill,e tipuosa serv
on karvane ja miĮlel vahel ka seljal on helepruunikaid harjasjaid karvu.
Ūldkatise välimised lehekesed kitsa kileja äärisega ja ripsmelised, si'semised pikliksüstjad ja teritunud. Korvõisiku kõik õied keeljad, kollased,
keeleosa putkest peaaegu 2 'korda pikem, tipul 5 ļineaalse hambaga.
Seemnised vaolised, enamasti ühepikkuste nokkadega (nokk s,eemnisest
2-4 korda pikem), pruunid, ülemises (ka noka_) osas peente ogadega;
äärisõite seemnised on vahel harva lühikese nokaga või nokata. Pappuse
välimised karvad harjasjad, lihtsad ja lühikesed, sis,emised sulgjad, väli_
mistest umbes 2 korda pikemad.
Oitseb (juunis) juulis, augustis.
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2l9. joon. Püsik-põrsasheina (Hųpochoeris radicata) leiukohad Eestis.
432

Kasvab Eestis metsaservadel, hõredates kuivades männikutes ja
nende lagendikel, nõlvadel ja kinkudel, puisniitudel. Paiguti, peamiselt
Lõuna-Eestis. (2l9. joon.) Esineb enamasti vähesearvuliste isenditena,
vahel üksikult või hõredate kogumikena' Eelistab liivakat pinnast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa.osa kesk_ ja lõunavaldkonda"
des ning Kaukaasias. SkandinaaViaS, Kesk- ja atlantiļises Euroopas,
Vahemeremaades, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias, tulnukana Põhja
Ameerikas ja Austraalias.
Vormidesi eristatakse
Ī' radįcata {Ī. tgpį.ca Beck, var. ĮeiocephaĮa Regel) - üldkatise
ļehekesed paljad, nende tipuosa serval lühikesi viltjaid karvu; Eestis
:

peami,sel't'esin,ev vorm;

f. hispida

(Peterm.) Beck (var. uuĮgaris Regel)
- üldkatise lehekeste seljal harjasjaid karvu, mõnikord ainult üksikuid; Eestis harvemini
esin,ev vorm;

Ī. pinnatifida Klinggr.

vorm;

-

lehed sulghõlmised; Eestis sageli esinev

f.

strįcta Peterm.
- taim,el üksainus korvõisik (ebasoodsama kasvukoha vorm); esineb Eestis ha,rva.

63. perekond veishein

Achgrophorusr Adans.
Fam. Pl. 2 : ll2, 512. 1763.

-

Mitmeaastased rohtiaimed lihtsa või väheharunenud varre ja juur.
mise lehekodarikuga. Korvõisikuid l-3, võrdlemisi suur,ed, üksikult
harude tipus; üldkatise lehekes,ed asetsevad katusekivide taoliselt' Korvõisiku põhi lame, õiįe alusel pikkade kil,ejate teritunud sõkalsoomustega.
Korvõisiku kõik õied keeljad, mõlemasugulised, kollased. Seemnised
nokaga või ilma, ruljad, įaoli,sed, piklikud. Pappus koosneb ühe reana
asetsevat,est sulgjatest harjasjatest karvadest või narmalistest soomus_
test.

Perekonda arvatakse umbes 50 liiki, mis on levinud Euroopas ja
Aasias, peamisel't aga Lõuna-Ameerikas. Nõukogude Liidus on iegist_
reeritud 3 liiki, millest üks kuulub Eesti floora koosseisu.
Perekonna tüüpliik on Achgrophorus macuįatus (L.) Scop.
Viimasel ajal liidetud per,ekonnaga Hgpochoeris, pidades eraldustunnuseid vähe olulisteks omaette perekonna eraldamiseks (vt' Fl. Eur.
4:308. 1976).

l.

Harilik veisheįn
Achgrophorus macuļatus' (L') Scop. Fl. Carn
ed. 2. 2:116. 1772; Led. Fl. Ross. 2 (2):776. 1846; Vassilj. in trl
l

Ķreekakeelseįest sõnadesl achgron

(taime korvõisiku põhjal on sõikalsoomused).

2 macuįatus (lad' k.)

28 Eestį NSV iloora VI

- laiguline

-

soomused, sõklad,

phoros

(sageli pruunilaigu1isie lehtede tõttu)

kandma
.
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220. joon. Harilik veislrein (Achgrophorus macuĮatus). orig

URSS 29 202. 1964; Sokoļ. in o.rr. Jlennurp. o6,n. 4:279. 1965.
Hgpochoeris maculata L. Sp. Pl. 810. 1753; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 474. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 26 (2) : 1009. 1954; P. Galen. in Latv. fl. 4 :450. 1959; DeFilipps in FlEur' 4 : 309. 1976. flpoaauuux xpanuaruüi, IĪa3H'LIK xpanuarltfr'
(220. joon.)

į. Juur jäme, käävjas. Vars (harva 2 või 3 vart) püstine, 25-60
(70) cm kõrge, ruljas, vaoline, lihtne või ül'emises osas kahe_koļme
haruga, ühe, vahel kahe-kolme kiisa lehega (mõnikord täiesti ilma varrelehtedeta) ; karedakarvane, eriti alumises osas, harvemini peaaegu paljas, alusel pruunide ,soomustega. Kodarikulehed piklik-elliptilised või piklik-äraspidimunajad, enamasti tömbi tipuga, ahenenud alusega, lõhestu_
mala (vahel harva käärulised või kaarhambulised), sageli pruunilaigulised, punaka või kollaka kes'krooga, mõl'emalt (harvemini ühelt) pinnalt
hajusali karedakarvased (eriti keskrool), ripsmelise servaga, (5) 6-20
(25) cm pikad ja 2-6 cm laiad; varrelehed palju väiksemad, rootsutud,
piklikud, terava tipuga. Korvõisikud üksikult varre ja külgharude tipus,
l,5-3 (4) cm läbimõõdus. Üldkatise l,ehekesed lB-20 (23) mm pikad,
tipuosas lühiviltja Servaga; välimised lehekesed 1ineaalsüstjad, nende
seljal pikad karedad karvad, sisemised peaaegu lineaals'ed, 'enam-vähern
kilejad, paljad või seljalt lühikarvased. Sõkalsoomused korvõisiku põhjal
pikalt teritunud, väljastpoo1t ja s,ervalt lühikarvased, õitest lühemadKõik õied keeljad, kollased, äärmised l,5 korda või veel rohkem üļdkatisest pikemad. Seemnised pruunikad, karedad, umbes 15-17 mm pikad,
peaaegu niisama pika nokaga, mis väli,mistel seemnistel on lühem kui
sisemistel. Pappuse karvad sulgjad, ühe ringina'
Õitseb (juunis) juulis, augustis.
Eestis hõredates valgusrikastes kuivades männikutes ja männi_segametsades (eriti pohlamännikutes) ja nende servadel, metsateedel, raies_
mikel, sarapikes, ka aasadel, niitudel ja kuivadel puisniitudel. Hajusalt
kogu territooriumil, paiguti sage. Esineb enamasti vähes,earvuliste isenditena või üksikutt. Eelistab lubjarikast liivakat pinnast.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa põhja- (Dvinaa ja Petšoora
piirkond), kesk- ja lõunavaldkondades, Kaukaasias, Lääne- ja lda-Siberis; kasvab niitudel j a hõredates metsades. Skandinaavia lõunaosas,
Kesk- ja atlantilises Euroopas, Põhja-Itaalias ja Balkani poolsaare
põhj aosas.

Peale tervete lõhestumata lehtedega tüüpvormi (var. macuĮatus)
eristatakse:

var. pinnatifidus (Uechir.) Weiss
sulghõlmised; Eestis harva.

28*

-

kodarikuļehed käärulised kuni
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64. perekond seanupp

-

Leontodont L.

Sp. Pl. 798, ļ753.

Enamasti mitme-, harva üheaastased piimmahlaga rohttaimed. Vars
(varb) lehtedeta või ülemises oSaS väheste väikeste kõrglehtedega, lihtne,
tipus ühe korvõisikuga, või harunenud ja harude tipus vähesearvuļiste
korvõisikutega. Lehed juurmis,e kodarikuna, sopilishambulised, sulgjagused või sulglõhised, harvemini peaaegu terveservalised. Korvõisikud suhteļiselt väikesed kuni keskmised, paljuõįelis.ed (õisi umbes 40-70). Üldkatise lehekesed katusekivide taoliselt, l-3 ringina, välimised sisemistest lühemad. oisikupõhi enamasti lam,e, paljas, sageli kärgjas või lohkļik, lohl<ude servad lühihambalised või ripsmelised. Korvõisiku kõik õied
keeljad, mõlemasugulis,ed, viiehambalise tipuga, kolļased või oranžid.
Tolmukottide tipul tömp lise. S,eemnis'ed ruljad, nokata või lühikese
nokaga, peente pikiroietega, enamasti ka ristikortsulised, karedad, püsiva
pappusega. Pappus koosneb L võĪ 2 reast alusel laienenud määrdunudvalgetesi harjasjatest karvadest; kaherealise pappuse sisemised karvacį
sulgjad, välimised lihtsad ja hambulised või sulgjad, sisemistest lühemad.

Perekonda kuulub 50-60 liiki, mille ļevikutsenter on Vahemefemaades; vähesed liigid esinevad Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Perekonna
esindajad ulatuvad põhja Suunas tundra regiooni, ida suunas Lääne-Siberi ja Kesk-Aasiani, lõunas Põhja-Aafrikani ja Assoori saarteni. Nõu_
kogude Liidus on konstateeritud l3 või l4 ļiiki, miiļest kolm kuulub
Eesti floora koosseisu.
Perekonna tüüpliik on Leontodon hispĮctus L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l.

Taimed ühe lihtsa varr,ega (varvaga), tipus enamasti ühe, harva
kahe korvõisikuga
2
Taimed mitm,e, ülemises osas harkjalt harunenud varrega (varvaga),
enamasti 2-6 (8) korvõisikuga
l. Sügisene seanupp Leontodon autumnaįįs L'

-

2. Taimed täiesti või peaaegu paljad, mõnikord vars (varb) üļemises
osas ja üldkatise lehekesed korvõisiku alusel hõredaļt karvased

2'

_

Doonau seanupp

Leontodon danubįal;s JaĮq.

Taimed enam-vähem karedakarvased, üldkatise lehekesed harjasjate
l<arvadega

į

3. Kare

Ķreekalree1setest sõnadest leon
hammas (sop,ilishambul'iste l'ehtede tõtt'u).
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-

seanupp

..

Leontodon tLispidus L.

lõvi, odous, odontos

-

hammas, seega lõvi_

1. alamperekond Scorzoneroįdes (Moench) Vassilj. in Fl. URSS 29:
207. 1964; Moench, Meth. pl. 5a9. 1794, pto gen. - Apargia Scop' Fl'
Carn. ed" 2' 2 :1l3. |772, p. p. - Taimed paljad või lihtkarvadega. Vars
lihtne, harunemata või harunenud, korvõisikute aļusel jämenenud. Risoom
]ühike.

l.

Leontodon autumnalis| L. Sp. Pl. 79B: 1753
Fl.
Led.
Ross. 2 (2\:778. 1846; Wied' et Web' Beschr'
\autumnale);
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 474. lB52; Hegi, Illustr. Fl. Mitt"
Ėur. ed. 2' 6 (2): l01B. 1954; P. Ga1en. in Latv. fl. 4:45l. 1959; Vassilj.
in Fļ. URSS 29:207. |964; Zachar. in (Dn. Jlenunrp. o6.n. 4:2B0. 1965;
Finch et Sell in Fļ. Eur. 4:31l. 1976. - Scorzoneroįdes auturnnalis (L.)
Moench, Meth. pl. 549. |794. - Hedgpnois autumnaįįs (L.) Huds. Fl.
Angl. ed. 2. 34t. 1762. Apargia autumnaĮįs (L.) F. G. Hoffm'
Deutschl. Fl. ed. 2.2:113. 1804. - Kynr6a6a ooeHHnr. (221. joon')
Sügisene seanupp

2ļ.

Taim ,enamasti paljas, vahel lihtkarvadega. Risoom lühike, tömbt

tipuga. Varsi enamasti mitu, 10-30 (35) cm kõrged, lookjalt tõusvad
įri.ti..d, enamasti ülemises osas harunenud, harva lihtsad, õõnsad,
"āi
ļehtįdeta või varre harunemis,e kohal lineaalsete või naaskeljate kõrgl'eh_
tedega. Korvõisikuid 2-7 (B), iga haru tipus üks. Kodarikulehed (l0)
l2_|5 cm pikad, pikliksüstjad, sopilis-sulgjagused (lineaalsete või süst_
jaie hõlmadega), harva peaaegu terved, ahenenud tiivuliseks rootsuks.

Korvõisikud enne õitsemisi püstised, viljumisajal kuni 2,5 cm läbimõõ_
dus. Üldkatis 5-8 mm läbimõõdus, l,ehekesed ebaselgelt ühes reaS'
lineaalsüstjad, teravatipulised, võrkjalt lühi- ja valgekarvased (tähtkar'
vadega), harva peaaegu paljad, mõnikord pikkade valkjate või pruunikate harjasjate karvadega. Õied kuldkoļlased, servmised keelõied alt
punakate joontega. Seemnised ühesugused, kuni 5 mm pikad, nokata,
tipul ja alusel ahenenud, helepruunid. Pappus 6-7 mm pikk, ühes reas
asetsevate ühepikkuste sulgjate harjasjate karvadega, mill'e hulgas harva
on hambulisi karvu.
Õitseb juulist Septembrini (oktoobrini).
Eestis niitudei ja puisniitudel, ka rannaniitud'el, loodudel' karjamaade1, põõsas'tikes, kraavikaļlastel, põllupeenardel ja teeservadel, apofüü_
dina põldudel ja prahipaikadel, harvemini umbrohuna aedades. Esineb
tihti inimasulate läheduses' Sage kogu territooriumiļ.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa ar,ktilistes (Koo1a poo1saaf), põhja-, kesk- ja lõunavaldkondades, Kaukaasias, tulnukana Lääne_
ja atlantilises Eu1a Ida-Siberis ning Kaug-Idas. Skąndinaavias, Ke,skioopr., harvemini Vahemeremaades, Islandiļ, Gröönimaal; Põhja_Amee'rikās sisseviiduna. Mäestikes kuni 2000 m kõrgusėni ja isegi kõrgemal"
Polümorfne ja kasvukohatingimuste suhtes laia ökoloogilise ampli_
tuudiga liik. Varieerub peamiseļt ļehįede kuju ja karvasuse pool'est. Ees-

I

autunnaĮis (lad.

k') -

sügisene, sügisel õitsev
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22|. joon. Sügisene seanupp (Leontodon autumnaĮĮs): a
seemnts.

_

taime üldkuju (orig.), Ö

_

ģis on tegemist peamiselt tüüp-alamliigiga - subsp. autumnaĮ,į.s, mida
on ka tüüpvormiks ja'teisendiks peetud - Ī. autumnaĮis (Ī. tgpicaBec'k,
üldkatise lehekesed hõredalt ja võrkjalt kaetud
vaf ' auĮgarjs Neilr.)

valkjate tähtkarvadega või peaaegu paljad, vars paĮjas või üksikute karvadega.

Eestist on leitud aga ka teist alamlii'ki - subsp. pratensts (Koch)
.Arcangeli, Comp. Fl. Ital. 416. lBB2 fĪ. pratensis Koch (Apargia pratensis Link) ] - vars ja lehed enam-vähem ,karvased, üldkatise lehekesed
.pikkade pruunikate, harvemini mustjate või valkjate karvadega.
Peale nende on konstaįeeritud järgmisi vorme:
Ī. integrifolius |Jechtr. (,Ī' integrifoļįus Wa]1lr', Ī' subintegrifoĮius
Vassilj.) - kodarikulehed peaaegu terve, mõnikord ainult hõredalt ham_
.bulise servaga;
Ī. įįtoraĮįs W. Christ. - taim kuni l5 cm kõrge, vars (varb) lihtne
_või harkjalt harunenud (ühe
või kahe korvõisikuga), lehed hambulise

:Servaga; m,ererannal;
f. ochroįeucus Murr. - õied vaĮkjaskollakad; sügisene kasvuvorm.
Sügisene S,eanupp võib moodustada hübriide kareda ja doonau seamupuga.

2. Doonau seanupp - Leontodon danubįaĮįs 1 Jacq. Enum. Stirp.
'Vindob. 139,270. 1762; Vassilj.
in Fl. URSS 29:2ll' 1964; Zachar' in
"Q.n. JIeuIEHnp. o6n. 4:2B|' 1965.
L. hastįlįs (hastile) B. hastiĮis L. Sp.
7:t02.
lB3B; Led. trl. Ross. 2 (2):780'
Prodr.
DC.
1763;
1123.
Pl. ed. 2.
phan.
Gew.
Esth_, Liv- u. Cur|. 470'
Beschr.
ļ846; Wied. et Web.
(Jacq.)
Simonkai, Enum. Pl.
L. llispidus subsp. danubįalįs
1852.
Transs. 353. IBBT; Finch et Sell in Fl. Eur. 4 : 313. 1976. - L' hispidus
'rrar. gĮabratuS Koch, Synops. 4B2. l845; Hegi, I11ustr. F'l. Mitt.-Eur.
.ed. 2. 6 (2) : lO2B. 1954.
L. hispidus subsp. hastįlįs |hastiĮe] (L.)
Reichenb. Fļ. Germ. exc.253. 183l; Rothm. in Rothm. Exkursionsfl' I(rit'
Apargia danubįaļįs (Jacq.) Scop' trl. Carn.
Ergänzungsb. 34l.. 1963.
A. hastįĮįs Baumgart. Enum' stirp. Transsilv. 3:
'ed'. 2. 2:1|4. |772.
lB. lsl6. - A. dubį.a Willd. Sp. Pl. 3 (3): 1549. lB03. - Pįcrįs danubįa'ļīs (Jacq.) All. Fl. Pedem. |:2||. Į7B5' Ky.nr6a6a gyruahcxan.
(223. joon., e. f.)

] lĮ. Risoom

1ühike, järsult tömbi tipuga, paljude peenikeste juurtega. Varsi enamasti üks (korvõisiku varb), püstine, l5-35 (40) cm
ja sile, l'ehte_
. kõige, ühe, harvemini kahe korvõisikuga, enamasti paljas.
korv_
kõrglehega,
või
soomusja
lineaaļse
2
1
või
osas
detā või ülemises
,õisiku all veidi jämenenud. Juurmi.se kodariku lehed peaaegu või täiesti
paljad, talbjad, piklik_ või äraspidisüstjad, sopilishambuļise või hambuii.. ...vaga, harvemini peaaegu sulglõhised või peaaegu terveservalised,
võrdlemisi pika tiivulise rootsuga, l-3 cm ļaiuse ja 5-l0 (15) cm
püstine.
- pikku,se, koos rootsuga kuni 20 cm pikkuse |abaga. Korvõisik

r

danubįaįįs (lad. k')

_

doonau, Doonau jõe ääres kasvav
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222. ioon. Doonau seanupu (Leontodon danubiaĮis) leiukohad Eestis

Üldkatis kaherealine, 12-17 mm pikk, lehekesed tumerohelised, lineaalsed, teravatipulised, enamasti paljad või tihedalt valge_ ning lühirips_
me1ise servaga' asetsevad katusekivide taoliselt; välimised 1ehekesed
sisemisįest lühemad, eemal,ehoiduvad. Kõik õied korvõisikus keeljad,
kollased, nende alusel valged karvad. seemnised kuni 6 mm pikad, pruu;
nikad, enamasti pisut kõverdunud, vao1ised, nokata. Pappus 2-realine,
kuni B mm pi,kk; välimised harjasjad karvad lühi,kesed, lihtsad ja hambulised, sis'emised sulgjad, laienenud alusega, välimistest 2_4 korda
pikemad.

Õitseb (juunis) juulis, augustis.
Eestis kuivematel niitudel, karjamaadel, põõsastes, küngastel, ka järvede kaldanõlvadel, teede ja põldude ääres. Hajusalt. (222. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa-osa'põhja-, kesk- ja lõunavald_
kondades (puudub äärmises kirde_ ja kaguosas) ning Kaukaasias. Keskia atlantilises Euroopas' Balkani poolsaare põhjaosas.
Majanduslik tähtsus. Meetaim.
Mõned üuemaaegsed autorid käsitavad doonau Seanuppu kareda
seanupu alamliigina
L. hispidas subsp. danubįaįį.s (Jacq.) Sinronkai.

-

-

2. alampereko nd Leontodon.
Vassilj. in Fl. URSS 29 :215. 1g64.
Apargia Scop. Fl. Carn. ed. 2' -2 : ||3. 1772, p. p.
Taimed täht_ või
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-

harunenud karvadega, vahel lihtkarvadega, mille seas

ka

harunenud

Į<arvu.

hĮspidus1 L. (hispidum) Sp. Pl. 799.
3. Kare seanupp
- Leontodon
DC. Prodr. 7:102. lB3B; P. Galen. in Latv. fl.
'4 :452. 1959; Vassilj. in Fl. URSS 29 :217. 1964; Zachar. in On.
,,IIeuzn'rp. o6n. 4:2B2. 1965.
L. ltispĮdus var. auĮgaris (Koch) Hayek
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2. 6 {2) : l02B. 1954. - L. hispidus
-subsp.
hispidus
Krit. Ergänzungsb.
- Rothm. in Rothm. Exl<ursionsfl. L.
hastįĮīs (hastile)
341. 1963; Finch et Sell in Fl' Eur. 4:313. 1976.
1753 et ed. 2, 1124. 1763;

-

a. hispidunz I-. Sp. Pl. ed. 2. 1124. 1763; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Apargia hispida (L.) Baumgart. Enum.
Esth-, Liv- u. Curl. 470. 1852.
stirp. Transsiiv. 3:lB. 1816; Host, Fl. Austr. 2:403. 1831.
- Ky;ri,6a6a
įI{eTļ.lHcKafl ' (223. joon., a-d')
Į. Ęisoom 1įiļriļ<e, jär_lredar,õitu, jär'su1t tömbi tipuga, paljude peenikeste juurtega' Vars püstine või lookjaļt tõusev, 10-35 (40) cm kõrge,
,enamasti lihtne ja ühe korvõisikuga, harvemini ülemises osas harunenud
ja kahe korvõisikuga, eriti üĮemises oSaS hõredamalt või tihedamalt
ļ<aredakarvane (harunenud karvad), lehtedeta või ülemises osas ühe või
kahe väikese lineaalse võį soomusja kõrglehega. Kodarikulehed piklikvõi äraspidisüstjad, (5) 10-20 cm pikad ja l-3 cm ļaiad, enamasti
sopilishambuļised, harvemini peaaegu su1gĮõhised, mõlemalt pinnalt
karvased (kahe- või ļ<o1meharu1iste karvadega), tömbi või teritunud
tipuga, alusel ahenenud, lehelabast kuni 2 korda lühema rootsuga. Korvõisikud enne õitsemist longus, pärast püstised, kuni 3 cm ļäbimõõdus.
Kõik õied korvõisikus keeljad, kolļased. Üldkatis korvõisiku aluseļ 1217 mm pikk, kahe reana; selįe lehekesed süstjad kuni lineaalsed, tö,mbid
või teritunud, harjasjalt karvased (lihtsate ja väheste harunenud karva_
,dega), sageli valge äärisega, nende tipu serv võrkja1t ning tiheda1t rips_
-meline; väļimised lehekesed sisemistes't 2-4 korda lühemad, eemalehoiduvad. Õisikupõhi kilejas, pisut kumer, karvane. Seemnised 4-6 (7) mm
pikad, käävjad, sirged või pisut kõverdunud, vaolised, helepruunid' lühikese nokaga. Pappus seemnistest pikem, kaherealine; välimised karvad
harjasjad ja hambulis,ed, sisemised sulgjad, kuni 7 mm pikkused, väli.mistest mitu korda pikemad.
Õitseb (juunist) juulist augustini.
Eestis peamiselt kuivematel niitudel ja puisniitudel, aasadel, ka Įoo,dudel, kuivade valgusril<aste männi'kute servadel ja lagendike1, sarapikes, põõsastikes, se1jandikel, teede ääres ja raudteetammideļ. Ķogu territooriumil võrdlemisi sage. Ee1istab 1ubjarikast pinnast, esineb sage1i
rühmiti.
Üldlevik. Nõukogude Liidrrs Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõunavaidkondades ning Kaukaasias. Skandinaavias, Ķesk-, atlanti1ises ja

I

hispidus (lad' k.)

-

karedaļ<arvane
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223. joon. Ķare seanupp (Leontodon hispidus): a ja b _ taime üldkuju (orig.),
üldkatise ļeheke, d _ harunenud karv; doonau seanupp (Leontodon danubiaĮĮs)

korvõisik,

f

-

üldkatise leheke.

c_

Lõuna-Euroopas, Balkani poolsaarel ja Väike_Aasias. Mäestikes esineb
2500 m kõrgusel ja kõrgemal.
Liiki on siin käsitatud kitsamas mahus (s. str.), mis vastab uuemas
Į<irjanduses tüüp_alamliigi mahule _ subsp. hispidus.

65. perekond mõrkjas

-

Pįcrįs I L.

Sp. Pļ. 7g2' 1753.

Ühe- või mitmeaastased piimmahlaga rohttaimed, kogu ulatuses
(vars, lehed) ļ<aetud haprate karedate haakjaiipuliste karvadega. Liitõisik ebasarikja pöörisena, püstiste okstega. Uldkatise iehekesed katuse.
kivide taoliselt, sisemised kõik ühepikkused, välimised nendest lülremad
.ja laiemad. Kroonlehed keeljad, kollased, viiehambarise tipuga. Tolmukad noolja alu.sega, nende tipus lühike ripats. Seemnised iuljad, kõver_
.dunud, roietega, põiki peenesoonelised. Pappuse lendkarvad lumivalged,
,sulgjad' alusel rõngana kokku kasvanud.
Perekond Pįcrįs hõlmab kuni 50 liiki; neist esineb Aafrikas 4 liiki,
'teised on levinud Vahemeremaades ja Euraasia parasvöötmes;
NSV
.Liidus kasvab B liiki, neist Eesti NSV-s ainult I liik.

l. Ķare

_ Pįcrįs

hįeracįoįdes2 L. Sp. Pl. 7g2. 1753;
DC. Prodr. 7:t2B. lB3B; Led. Fļ. Ross. 2 (2):79s. 1846; Wied. et
\Meb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. 470. lB52; Hegi, Illustr.
.Fļ. Mitt.-Eur. ed. 2' 6 (2): 1036. l954; Vassilj. in Fļ. URSS 29:22|.
1964; Sell in Fl. Eur.4:3l7' |976.
Hedgpniįs hįeracįoides (L.) Huds'
Fl. Angl. 342. 1762.
Pįcrįs aspera- Gilib. Fl. Lithuan. 3:227. l7B5. _- Schrank in Baier. Fļ. 2
Leontodon umbeĮlatus
: 334. l7B9.
Apargia
- umbeįlata
,hįeracįoįdes (L.) Willd. Sp. Pļ. 3 (3) :l554. lB03.
,4.
mõrkjas

(Schrank) Schrank in Denkschr. Regensb. Bot. Geseļlsch.- 2:66. l9lB.
f'opuax xcrpe6uuxoruii (ropnrcxa) . (224. joon.)
9ļ.
o,
Risoom käävjas, 1ühike, kuid pikkade sitkete narmasjuur_
'tega. Vars püstine, 75 (45-130)
cm kõrge, 5 (2-l0) mm läbimõādus,
įihke, kandi1ine, a1umises osas sageli punakas, karedate, väga haprate,
0,5-2,5 mm pikkrrste heledate, tipus pisihaakjate (ankurjate1 īarvadega,
eriti tihedalt varre alumises osas. Juurmised ļehed kitsassüstjad (7-LB:
l), pika1t rootsuks ahenenud, õitsemisajaks enamasti kuivānud, ainu1t
'väga harva üksikud (l-5) säilinud. Varreļehti (B) l3 (24), süstjad,
{<uni 29 cm pi,kad; alumised lehed pikalt rootsuks ahenenud (g:l), iipu
poole laiad ning tipus teritunud, peenehambaļise servaga (kuni 20 ham-

I pikros (kr. k.) _ mõrkjas; see sõna esineb Aristotelesel mingi mõru maitsega
salati tähendįļSes. _ Koostanud A. Uksip.
2 hieracįoįdes (lad. k., perekonnanimest Hįerrcįum
hunditubakas) _ hunditu-

bakataoline.

-
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224. joon. Kare mõrkjas (Picris hieracioĮdes\:

Orig.

a

_

üldkuju, &

_

ankurjas karv,

bakest kummalgi küljel), keskmised ja ülemised ļehed laiemad (5 i 1)'
ümardunud või pooleldi varreümbrise alusega, ülemised peaaegu terve_
servalised, kõik hallrohelised, mõnikord violetjad, väga haprad (kergesti
mufduvad), mõlemal pinnal ja alumise pinna keskrool karedakarvašēd;
karvad 0,5-2 mm pikad, valged, väga haprad, tipul kahe ankrukujulise
konksukesega, serval 0,2-0,3 mm pikkuste ripsmetega. Liitõisik on eba'
sarikjas pööris, 17 (5-60) korvõisikuga. Õisikuraod püstised, jäigad,
pole korvõisiku alusel jämenenud, enamasti hõredaļt tähtkarvased (hõre_
viltjad) ning karvadeta, harvemini on neiļ hajusalt või hõredalt, väga
harva mõõdukalt 0,4-l mm pikkusi haakjaid karvu. Üldkatis ll'5 (l0l3,5) mm pikk. Selle lehekesed lineaalsed või süstjad, |-2,5 mm laiad,
alusel näsaga, tömpja tipu ja terava tipukesega, 'tumerohelised, alusel,
Serval ja tiįus tähįįarvādest hallid, tipus habejad; nende aluģel näsa,
mille ümber on (4) 15 (32) karedat, haakjat,0,5-l,5 mm pikkust karva.
Kroonlehed kuldkoļlased, väljastpoolt mõnįkord punakad, viiehambalise
tipuga. Emakasuue koļlane. Seemnis 2,5-3,5 mm pikk, veidi kõverdunud,
veidi ahenenud tipuga, kollakaspruun.
Oitseb juulis-augustis.
Kuivadel nõlvadel, raudteetammidel, puisniitudel, metsaservadel'
kesapõ1dudel, tee_ ja kraavipervedel; eelistab savikat pinnast' Hajusalt
Eesti mandriosas, kuid enamasii koondunud idaossa (Alutaguse, Pandivere, Ķaģu-Eesti) . (225. joon.)
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a

loon. Kaleda mõrkja (Picris hieracioides) leiukohad Eestis.
44b-

Üldlevik. Peaaegu kogu Euroopas (kuni põhjalaiuse 63"_ni), Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias. Tulnukana Indias, Põhja-Ameeri_
kas, Austraalias ja Uus-Mer,emaal.

Liigi diagnoo.sides on karvastust sageli iseloomustatud nii: <<rihtsate
ja haakjate karvadega>>, peaks aga olema <<alati haakjate karvadega>>.
Et mõrkja karvad on üpris haprad, siis on luubi all olevas pildis kõrvuti

tüüpiliste haakjaüe karvadega näha ka palju murdunuid (kas tippudeta
või päris tüükaid), mis põhjustab eksiarvamusi. Hästi säilinud isenditel
on kõik karvad kaheliharkjad (ankrukujulised).
Eestis esineb tüüp-alamliik _ subsp. hįeracįoįdes'
Dumort. l Anaļ. fam. pl. 50. tB29
(Lactuceae); Less. Synops. gen. Compos. lB5. lBB2 (Lactuceae); Kirp.
in Fl. URSS 29:235. 1964. Pappus koosneb enamasti paljudest pee- harva on pappus vähe silmapaistevnikestest lihtkarvadest; väga
või
puudub hoopis. oisikupõhi valdavalt paljas, tasane, kühmuline või
lohklik.

4. alamtriibus Lactucįnae

PEREKONDADE MĀÄRAMISE TABEL
1. Õied kollased
Õįed sinised

2.

2

3. perekond piimikas

-

Mutgedįun'l Cass.

Üldkatise lehekesed mitmerealiselt. Õisįkud pa1juõielised. Pappuse
karvad ühepikkused
3
Üldkatise lehekesed üherealiseļi. Õisikud enamasti viieõielised. Pappuse välimise ringi karvad sisemise ringi karvadest palju lühemad
4. perekond jänesesalat
MgceĮis Cass'

-

3. Seemnis nokata
Seemnis pika nokaga

I
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Koostanud V. Kuusk.

l.

perekond piimohakas

-

Sonchus L.

2. perekond salat

-

Lactuca L.

t
66. perekond piimohakas
- Sonchus L
Sp. Pl. 793. 1753.
Enamasti kahe- või mitme- (harva ühe-) aastased rohttaimed, harve*
mini poolpõõsad. Sisaldavad rikkalikult piimmahla. Lehed varreümbrised,.
terved või lõhestunud. Korvõisikud paljuõielised, asetsevad üksįkult võį
on koondunud käänasjaks või sarikjaks pööriseks. Ūldkatis munajas, kellukjas, karikjas või ruljas, pärast õitsemist sageli alusel paisunud. Üldkaiise iehekesed mitmerea1iselt, katavad üksteist katusekivide tao1iselt,..
kõige väli'mised teistes'į tunduvalt lühemad. Õisikupõhi paljas, lohklik.
Õied keeljad, kollased. Seemnis piklik, mõlemas otsa's a'henev, kokku
surutud, pikiroideline ja sageli ka ristikortsuline, nokata. Pappuse karvad iumivalged, lihtsad, ühopikkused.
Perekonda kuulub üle poolesaja liigi, mis esinevad peamiselt Euroopas, Aafrikas ja Aasias. Piimohakate pool,est liigirikkamad on Vahemeremaad, Kanaari saared ning troopiline ja subtroopiline Aa,frika. Nõukogude Liidus on esindatud ainult alamperekond Sonchus kuue liigiga,.
milļest Eestis esineb kolm lii,ki.
Perekonna tüüpliik on Sonchus oleraceus L.

LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL
I

Varrelehed südaja alusega, ümarate kõrvakestega. Õied erekolla-

sed;.t.

Varrelehed noolja alüsega, teravate kõrvakesiega. Õied heļekollased.
oisikud lühiraolised. Seemnis ristikortsuline, helepruun. Üheaastane,
Sonchus ol,eraceus L
2. Harilik piimohakas

-

2. Seemnis ristikortsu1ine, tumepruun. Mitmeaastane, rõhtsalt kulgevate roomavate juurtega

l.

Põld-piimohakas

-'

Sonchus araensįs L-

Seemnis ristikortsudeta, helepruun' Üheaastane
Sonchus asper (L.)
3. Kare piimohakas

l

-

Põld-piimohakas

Sonchus araensįs2

- Led. Fļ. Ross. 2
DC. Prodr. 7:lB7. lB3B;

L. Sp. Pl.

793.

Hill

1753;

(2) :B35. 1846; Wied. et

Liv- u. Curl. 466. lB52; Schmalh. On. Cp.
n Ioxg. Pocc. 2: 163. lB97; Hegi, Iiļustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 6 (2) :
1105. 1954; P. Galen. in Latv. fl.4:463. 1959; Kirp. in Fl. URSS 29:
249. 1964;Drozd. in O.rr. JIeHuHrp. o6n.4:289. 1965; Kat. in Or. VPCP'
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

l

Taime nimi vanaaja teadļasteļ.
_ põld-, põllu-, põllul kasvav

2 araensįs (lad. k.)

447-

12:296. 1965; Boulos in Fl. Eur. 4:328. 1976.
- S' nlarįtirnus auct., non
7 : 187. 1838; Led. Fl. Ross. 2 (2) : 835. 1846.
S. uliginosas Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Cauc. 2:238. lB0B; DC. Prodr. 7:
186. lB3B; Led. Fl. Ross. 2 (2) 834. 1846; I(at. in O.rr. VPCP 12:
297. |965.
Schult. observ. bot. l62. lB09.
- S. gĮaber
- S. repens Rupr.
Fl' Ingr. l:623.
1860. ocot noĮesoüt,
o' xe,lruii. (226. joon.)
9ļ. Sammasjuur püstine, tungib 'kuni 50 cm sügavusele, roomavad
juured umbes l .m pikkused, kulgevad rõhtsa1t, kannavad lisapungi.
Võsu 45_120 (l50) cm kõrge. Vars püstine, lihtne või ülaosas harunev,
õõnes, üleni pa1jas või ülaosas hõredalt näärmgkarvane. Lehed pisut jäik_
iad, üldkujult süstjad, ebakorrapäraselt sulglõhised kolmnurkjas-süstjate,
sageli veidi alaspidi hoiduvate hõļmadega, sulghõlmised või terved, pal_
jad, pealt enamasti pisut läikivad, rohelised, alt sinakasrohelised, matid.
Leheserv ogajal't, harva madalalt hambuline. Alumised ja keskmised
ļehed B-l8 (22) cm pikad ja l-6 (9) cm laiad; alumised tiivulise root_
suga, mille alusel on ümarad kõrvakesed, keskmis,ed ja ülemised lehed
istuvad, südaja alusega, vart ümbritsevate ümarate'kõrvakestega. Üle_
mised lehed palju väiks,emad, terved, kõige laiemad alusel. Korvõisikuid
areneb normaaļselt l-l0 (15) (mõned jäävad kängu), erekollased, 35 cm läbimõõdus, koondunud ebakorrapäraseks pöörisjaks, sarikjaks või
kännasjaks liitõisikuks. Õisikuraod erineva pikkusega, 2-|0 (l4) Cffi,
paljad, vaheļ ülemises osas näänmeka,rvadega. Üldkatis ruljas või kel.
lukjas, |,2-l,7 cm pikk. Üld,katise lehekesed mitmesuguse pikkusega,
süstjad, kõige välimised piklik-kolmnurkjad, oļiivrohelised või mustad,
paljad või näärmekarvased. Seemnis tumepruun, kitsas-ovaaln,e, üsna
lame, kitsa ääris,ega, 2-2,5 (3) mm pikk ja 0,B-l mm lai, ristikortsuline, mõlemal küljel viie pikiroidega. Pappus umbes l cm pikk, pehmetest valgetest karvadest.
Õitseb juuni lõpust augustini.
Põldudel ja aedades umbrohuna, teeāärtel, põllupeenardel, kraavikaldail, jäätmaadel, prahipaikadel, rannaniitudel, ranna- ja adruvallidel.

L.; DC. Prodr.

'Tavali,ne.

Üldlevik. Peamiselt Eur,oopas ja Aasias; Põhja-Ameerikas naturali_
seerunud.

Majanduslik tähtsus. Nii seemnetega kui ka vegetatiivselt (juure_
võsunditega) kiiresii paljunev, raskesti hävitatav põlluumbrohi. Eelistab
niiskemat mulda. Hea sõödaväärtusega. Eriti meeleldi söövad põld_piim_
ohakat sead. Lehti võib kasutada salatiks. Meetaim.
Põld-piimohakas varieerub tugevasti. Eestis esirreb kaks teisendįt
nelja vormiga:
var. aruensįs (subsp. aruensis, Boulos in Fi. Eur. 4:32B' 1976)
lehed lõhestunud kuni terved; arenenud korvõisil<uis üks kuni mõni-

-

teist: õisikuraod

ja

ü1dkatis näärmekarvased;
. araensįs lehed enalmasti lõhestunud; aren,enud korvõisikuid
mõni kuni mõniįeist; tavaline;
'f
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a

226. joon. Põld-piimohakas (Sonchus aroensĮs): a ja b
- taime ülemine osa'
juurmised lehed, d
seemnis pappusega. Orig.

-

.99

Eesti NSV floora VI

c

-

Ī. arlgustifoĮius G. Mey. Chlor. Hanover424, 1836 (a. angustifoĮius)
- lehed kitsas-

süstjad, terved rlõi pisut hõlmised, peene teravahambalise servaga, sinakasrohelised; ļ<orv*
õisikuid tava1iselt üks, harva ļ<aks või koļm,
suhteliselt suured (227. joon,); esineb kohati
rannaniiiudel ja mererannal;
var. gĮabrescens Guenth., Grab. et Wimm.
Enum. stirp. phan. Siies. 127. 1824 (p' gĮabrescens) fy' Įaeuipes Ķoch, SynopS. ed. 2.49B' |B44;
var' uĮiginosas (Marsch.-Bieb.) Traut. in Bull.
Soc. Nat. Mosc. 391 (2) :388. 1866; Sonchus
uĮiginosus Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-Caus . 2 :238.
lB08; S. aruensįs subsp. uĮiginosus (Marsch.Bieb.) Ny,m.an, Consp. 433. lB79; Boulos in Fļ.
S. glaber Schult. Observ.
Eur. 4 .328. 1976.
bot. l62. l809]
- lehed lõhestunud kuni terved;
arenenud ļ<orvõisikuid üks kuni mõniteist; õisikuraod ja üldkatis paljad, ilma näärmekarvadeta;.
Ī. gĮabrescens
enamasti lõhestu- lehed mõni
nud; arenenud korvõisikuid
kuni mõniteist; tavaline; eelistab niiskemaid kasvukohii;
f. marįtįmus Wahlenb. Fl. Suec. 1 : 4B3.
1824 (p. marįtįrnus) (Sonch.us marįtįmus auct.,.
kitsassüstjad, terved või pisut
non L.)
- lehed
peene teravahambalise Servaga;
hõlmised,
arenenud korvõisikuid üks, suhteliselt Suur;
väga harva.
2. Harilik piimohakas - Sonchus oleraceįļS1 L. Sp. Pl. 794. 1753 (a' laeais); Led.
F'ļ. Ross. 2 (2) :B33. 1846; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 465.
lB52; Schmaih. <D.rr. Cp. u Įo>ķg. Pocc. 2 : 163.
1897; FIegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2. 6 (2)
1107. 1954; P. Galen. in Latv. fl. 4:466. 1959;.
Kirp. in Fl. URSS 29:254. 1964; Drozd. in
O,r. Jlenrrrirp. o6.rr. 4:287. 1965; Kat. in O;r.
:

yPCP l2:294.

227. joon. Põld-piimohaka

kitsalehine vorm

1965.
- S. cįļįatus Lan-r. Fl.
Franc. ed. 2. 2:87. l77B; DC. Prodr. 7:185.
S' įaeaįs (L.) Vill' Hist. pl. Dauph.
1B3B.
3:158.- 1789; Rupr. F1. Ingr. t:621. 1860.
ocor oropo4ultü. (22B. joon.)
o' Peenikese juurega 20-90 cm kõrgune
taim. Vars jänre, õõnes, 1ihtne või harunev,

(Son-

1

chus aruensis Ī. angustĻ

iolius). Orig.
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-

oĮ'eraceus (1ad k., sõnast o/as

köögiviljana kasutatav.

-

köögivili, kapsas}

b

22B. joon. Hariliļ< piimohakas (Sottc'Įtus oĮeraceLis):
dega. Ot'ig.
29ķ

a _ taim, l - seetlnis

lendkarva'

paljaS või iiļaosas näärmekarvadega. Lehed enamast.i kanneljad, Suure
koļmnurkse või odaja tipmise hõimaga ja teravahambalise Servaga.
Mõnikord on ļehed sulglõhised või -jagused, sageli pisut alaspidi hoiduvate hõlmadega, mis on ebakorrapäraselt teravalt või sopiliseit hambulised. Harva on lehed terved, seejuures peenehambalise servaga. Alumised
lehed ahenevad tiivuļiseks rootsuks, mįļļe aius on laienenud. Ülemised
lehed istuvad, suurte teravate kõrvakestega, mis ümbritsevad vart; keskmised lehed (6) 10-16 (21) cm pikad ja 3-7 (l0) cm ļaiad. Kõik lehed
pehmed, mahlakad, paljad, alumiselt pinnalt ainult veidi heledamad. Normaalselt arenenud korvõisikuid (3) 6-15 (27), helekollased, kuni 2,5 cm
läbimõõdus, moodustavad kännasja või sarikja liitõisiku. Õisikuraod lühikesed, erineva pikkusega, enamasti 0'5- 2 cm, üksiļ<ud kuni 6 cm pikad"
sageli võrkvilļased, harva näärmekarvadega. Ü1dkatis tumeroheline,.
umbes l cm pikk' kellukjas, pärast õitsemist aluseļ paisuv. Üldkatise
lehekesed ebavõrdse pikkusega, süstjad, paljad, vahel harva üksiļ<ute
näärmekarvadega. Seemnis piklik-äraspidimunajas, üsna 1ame' helepruun,
2,5-3 mm pikk ja umbes l mm lai, ristikortsuline, kummalgi küljel enanrasii kolme, mõnikord ebaselge pikiroidega. Pappus 6-8 mm pilrk, peentest pehmetest valgetest karvadest.
Oitseb juulis ja augustis.
Umbrohuna aedades ja põldudel, tee- ja põlluservadel, prahipaikadel. Hajusalt kogu territooriumiļ.
Ūldlevik. Ķosmopoliitse levikuga.
Majanduslik tähtsus. Umbrohu- ja prahitaim. Noori võsusid ja lehti
võib tarvitada sa1atiks või keedetult ioiduks. Koduloomad, eriti sead,
söövad hari1ikku piimohakat meeļe1di' Hea söödaväär'tusega.
Vormidest esinevad meil järgmised:
Ī. oļeraceus (B' triangul.arįs \Mallr. Sched. crit. l :432. |B22)
ļehed kanneljad, suure koįmnurkse või odaja tipmise hõlmaga; kõige
sagedamini esinev vorm;
Ī. integrifolius S. F' Gray, Nat. Arrang. Brit. Pl.2:419. l82I
(õ. integrifoĮius)
terved; harva;
- F.lehed
f. ļacįnįatus S.
Gray, Nat. Arrang. Brit. Pļ. 2 :419. 1B2l (y' Įaciniatus) fy. Įacerus (wiļld.) Walļr. Sched. crit. l :432' 1822; S. Įacerus
Willd. in L' Sp. Pl. ed. 4. 3 (3) : l5l3' lB00]
sulglõhised või
- lehed
-jagused, sageli pisut alaspidi hoiduvate hõlmadega;
tipmine hõlm erineb külgmistest vähe (229. joon.); kohati.
piimohakas
Sonchus asper ļ (L.) Hiļl, Herb. Brit. l :47.
(2)
1769; Led. Fl. Ross. 2
:83a. 1846; Wied. et Web. Beschr. phan"
Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. 465. lB52; Rupr. F'ļ. Ingr. 1:622. 1860;
Schmalh. Õ,r. Cp. N IoxH'' Pocc' 2: l63. 1897; Hegi, Il1ustr. Fļ' Mitt.-Eur.
ed.2.6 (2):ll09. 1954; P. Galen. in Latv. Īl.4:464. l959; Kirp. in Fļ.
URSS 29:256. 1964; Drozd. in Q"rr. JleHraurp. o6n. 4:2BB. į965; Kai' in

3. Kare

ļ
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asper (lad. k.)

_

kare (karedate lehtede

tõttu)

229. joon. Hariliku piimohaka lõhislehine vorm (Sonchus oĮerąceus Ī. Įaciniatus).

orig

b

230. joon. Ķare piimohakas (Sonchus asper): a
juurmine
- Iaime ülemine osa, b -_
leht, c
seemnis lendkarvadega. Orig.

-

@n, VPCP 12:293. 1965.
98. 1Bl5 e't
- S. faĮlax Wallr. AnnusS. Bot.
oĮeraceus y. asper
Sched. crit. l :432, 1822; DC. Prodr. 7 : ĮB5' t83B.
- joon')
L. Sp. PI. 794' 1753.
ocor uepoxosarĪ,llž. (230.
o. Juur peenil<e. Võsu 30-70 cm kõrgune. Vars pü'stine, lihtne või
alusest peale harunev, õõnes, paljas, mõnikord ülaosas tumedate näär*
melrarvadega. Lehed veidi jäikjad või nahkjad kuni pehmed ja õhukesed,
palj ad, pealt tumerohelised, al't heledamad, terved kuni su1glõhised,
veidi alaspidi hoiduvate hõ1madega, peenehamba1ise, ebakorrapäraselt
teravahambalise või ogajalt torļ<ava suurehambalise servaga. Aļumised
ļehed enam-vähem äraspidimunajad, ahenevad tiivuliseks rootsuks, keskmised ja ülemised lehed istuvad, südaja alusega, ümarate kõrvakestega,
mis ümbritsevad vart. Keskmised lehed 7-16 (25) cm pikad ja 3-5
(9) cm laiad, piklikud' ülemised lehed väiks.emad, munajad. Normaaļ_
selt arenenud õisikuid 5-l0 (l9), tumekollased, llsni 2 cm 1äbimõõdus,
koondunud kännasjaks või sarikjaks ebakorrapäraseks liitõisikuks' Õisi_
kuraod pa1jad, ebavõrdse pikkusega
- (0,B) 1,3-4 (9) cm. Üldkatis
kei1ukjas, pärast õitsemist alusel märgatavalt paisuv, l-l,3 cm pikk,
tumeroheline, enamasti paljas, harva üksikute näärmekarvadega. Üld_
katise 1ehekesed erin,eva pikkusega, süstjad, kõige välimised kitsasmuna_
jad. Seemnis helepruun, äraspidimunajas' lame, äärisega, 2,5-3 (3,5) mm
pikk ja umbes l mm lai, kum'malgi kü1jel kolme pikiroidega. Pappus 6B mm pikk, peentest pehmetest valgetest karvadest.
Õitseb juulis ja augustis.
Kohati prahipai'kadel, varemetes, eļamu'įe läheduses, umbr'ohuna
aedades ja põldudel, ka mererannal.
Ūldlevik. Ķosmopo1iitse l'evikuga.
Majanduslik tähtsus. Umbrohu- ja prahitaim. Noori lehti võib tarvi_
tada salatiks. Kariloomadele vähem maitsev kui eelmised liigid.

Eestis esinevad järgmised vormid:
',Ī' asper (S' f aĮĮax B. asper Wallr. Sched. crit. 1 :432. 1822; S. asper
p. pungens Bisch. Beitr. Fl. Deutschl., Cichorieen 222. lBSl; subsp asper,
Boulos in Fl. Eur. 4:327' 1976)
terved või lõhestunud, eba- lehed
korrapäraselt įeravahambalise Servaga,
veidi jäikjad; kohati;
Ī. ļaeaįs (Wal1r.) Kuusk, comb. nov. (S. faĮlax u. laeaįs \Mallr.
Sched. crit. l :432. 1822; S. asper a. įnermįs Bisch. Beitr. Fl. Deutschl.,
Cichorieen 222. l85l)
- ļehed õhukesed, pehmed, terved, peenehamba_
lise servaga; harva.

67. perekond salat
- Lactucat L.
Sp. Pl. 795. 1753.
Ühe- ļruni mitmeaastased rohttaimed, harva poolpõõsad. Sisaldavad
rohkesti piimmahla. Lehed terved või lõhestunud. Korvõisikud väikesed,
koondunud pööriseks r,õi kändaks. Ü1dkaiis ruljas, vi1jumisajaks alusel

į

Ladinakeelsest sõnast Įac

-

piim (taimes sįsalduva piimnrahla tõttu).
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tugevasti paisuv. Üldkatise lehekesed mitme Ieana, katavad üksteist
ļ<atuEekivide'taoliselt; kõige välimised moodustavad mõnikord välistupe.
Õisikupõhi paljas, ļohkļik. Õied keeljad, kol1ased, harva ļil1akad või vio:letiad. Seemnis tugevasti 1apik, piklik,
mitmeti värvunud, pikiroideline,
sageii väga lühikeste ü1espidi suunatud karvadega, pika peenikese
nokaga, mis värvuseit erineb muust seenrnisest. Pappuse karvad lumi-

va1ged, peenikesed, pehmed, 1ihtsad, ühepikkused.
Perekonda kr-ru1ub üie pool.esaja liigi, mis esinevad peamiselt kuivadeį a1ade1 (stepid, poo1kõrbed, kõrbed) kõigi1 mandreii. <<Nõukogude
.Liidu flooras>> (XXIX köide) käsitletakse salati perekonda ļaiemalt: selon arva'tud ka perekon d MuĮgediun. Eestis on saļat esindatud ühe
'ļesse
kultuurliigiga ja ühe tuļnuktaimega, mis kuuluvac] tüüpsekisiooni.

l.
,

Lehed õrnad, enamasti lõhestumata, asetsevad enam_vähęm rööbiti

maapinnagu

,.

Aedsalat

-

Lactuca satįaa L.

.J_ Lehed sulgjait

lõhestunud, väheste hõlmapaaridega, hoiduvad püsti_
selt. Lehe kesl<rood aiumisel pinnal ogaline

2'

Noollehine salat

- Lactuca serrįoĮa L.
A l. Aedsalat - Lacįuca satįaa| L. Sp' Pl. 7g5. 1753; DC.
Prodr. 7: 13B. 1B3B;
Led. Fi. Ross. 2 (2) :806. 1846; Ķlirrge, F,1.
.

bst-, Liv- u. Cur1. 330. tBB2; Schmaįh. <D.rr' Cp. u Īoxg. Pocc. 2:168.
lB97; Hegi, Iiļustr. Fl. Mitt'-Eur. ed. 2' 6 (2):ltlB. l954; P. Galen. in
Latv. fļ. 4:468. l959; I(irp. in Fļ. URSS 29:299. 1964; Mark. in @.rr.
Jleuznrp. o6n. 4:290. 1965; K1ok. in Õn. VPCP 12:3l0. 1965.
.[aryx
noceruotä, caJIaT. (231. joon.)

-

O, o. Vars 35-70 (B5) cm kõrgune, püstine, tihedalį ļehistunud,
ülaosas harunev. Varre aļusel lopsa.kas lehokodarik. Taim paljas. Lehed
pehmed, helerohelised, hoiduvad enam-vähem rõhtsaļt, muutuvad ü1es_
poole järjest väiksemaks, õisiļ<uraagude ü1aosas on peaaegu Soomuse_
tao1ised' A1umised lehed äraspidimunajad või el1iptilised, 1ühikeseks tii_
vuliseks rootsuks ahenevad, terve, lainelise või madaļalt hambulise servaga, vahel harva sulgjalt iõhestunud. Keskmised lehed 4-B (10) cm
pikad ja 3-5 (6,5) cm ļaiad, istuvad, äraspidimunajad, enamasti madalait hambulise servaga, nende aļuseļ sltured kõrvakesed. Ülemised lehed
laimunajad või kolmnurks,ed, sügavali südaja l<uni noolja alusega, mis
ümbritseb vart. Korvõisi,kuid väga rohkesti, kollakad, umbes 10-l5-õielised, moodustavad laia tiheda kännasja liitõisiku. Üldkatis ruljas, 0,61,2 cm pikk, pärast õitsemist puhetuv. Ü1dkatise ļehekesed erineva suu_
rttse ja kujuga, pik1ik-ko1mnurkjad või munajad kuni süst,jad, kil,eja serĻaga. Seemnis kitsalt äraspidimunajas, 2,5--4 mm pikk ja kuni l mm
lai, üsna lame, pruun või hall, kummalgi küljel 5-7 pikiroidega, ülaosas
I
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scttįua (lad. k.)

_

kasvatatav, külvatav

b

a

231. joon. Aedsalat (Lactuca satiua): a

mine osa (orig.)'

ü_

_

taime üle-

seemnis pappusega.

įühikeste harjaskarvadega ja 3-4,5 mm pikkuse peenikese heleda
nokaga, mis lõpeb kettakesega. Pappus 3,6-4 mm pikk, peentest peh_
metest valgetest karvadest.
Õitseb juulis ja augustis.
Köögiviljataimena aedades, ka prügipaikadel ja mahajäetud peenra_
maaļ. Tavalin,e.
Üldlevik. Laia1t ļevinud kultuurtaim, mille päritolu ei oļe selge. Paljud autorid peavad aedsalatit noollehise salati kultuurteisendiks. Kasvatatakse mitmeid teisendeid ja sorte.
Majanduslik lähtsus. Kõrge toiteväärtusega taim' Vitamiinidest
sisaldab järgmisi: provitamiin A, vitamiinid Br, Bz, C, P ja E. Mineraal_
ainetest leidub sa1atis kaļtsiumi, rauda, fosf orit. Ķiire kasvuga, selļe
tõttu eriti hinnatav varakevadel.

2. Noollehine salat
Lactuca serrįolal L. Cent. pl. 2:29. |756
- 1759;
et Amoen. Acad. 4:328.
Hegi, Iļlustr. Fļ. Miit._Eur. ed. 2.
8 (2): lĮ16. 1954; P. Galen. in Latv. fl. 4:469. 1959; Kirp. in Fl. URSS
29:297. 1964; Mark. in O,r..IleHnurp. o6n.4:291. lg65; Klok. in Q,r.
VPCP 12:299. 1965.
L. scarįoįa L. Sp. Pl. ed' 2. tl19. 1763; DC.
Prodr. ?:1,37. 1838; Led. Fl. Ross. 2 (2) :S05. 1846; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. CurL 467. lB52; Schmalh. Qn. Cp.,

o, o. Vars 30-l20 cm kõrge, jäigalt püstine, ülaosas harunev,
ü1alpool kol1akas, allpoo1 sageli violetjas, paljas, vahel alumises oSaS
ogajate harjastega. Lehed jäigad, sinakad, hoiduvad püstiselt, Serv
põhja-lõuna Suunas' istuvad, vart ümbritseva noolja alusega. Alumised
ja keskmised lehed 5-9 (13) cm pikad ja 2-5 (9) cm laiad, ebakorrapäraselt sulgjalt lõhestunud, ühe kuni mõne paari hõlmadega, mis ena_
masti on veidi alaspidi suuna'tud, ogajalt hambulise serva ja alu,misel
pīnnal ogalise kes,krooga. Ülemised lehed įerved, süstjad kuni ļaimuna_
jad, peaaegu või täiesti terveserva1ised. Harva on kõik 1ehed terved.
Korvõisikud helekollased, kuivanult sinakad, l<eskmiselt l5-õielised,
koondunud püramiidjaks pööriseks. Õisikuraod lühikesed, ühe või mõne
soomusetao1ise lehega. Üldkatis ruljas, B-l4 mm pikk, paljas, pärast
õitsemist paisuv, viljumisajal laialt avatud. Ü1dkatise lehekesed erineva
pikkuse ja kujuga (välimistest munajatest kuni lineaalsete sisomisteni),
kileja Servaga' vioļetsete laikudega või ü1eni õrnalt violetjad. Se,emnis
kitsalt äraspidimunajas, 3_-3,3 mm pikk ja l-1 ,2 mm lai' lamendunud,
pruunikas, kummalgi küljel 6-8 pikiroidega, ülaosas lühikeste harjas_
tega ja 3,3-4,2 mm pikkuse peenikese heleda nokaga. Pappus ļ<ettakesel, 4,5-5,5 mm pikk, väga peentest pehmetest valgetest karvadest.
Õitseb juulis ja augustis.
Üsna harva esinev tu1nukas raudteedel, sadamates, prahipaikadel'
teeäärtel. (233. joon.)
L serrįola
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arvatavasti dimįnutiiv kreekakeelsest sõnast serįs

-

salat.

ų

b

232' joot"t. Noollehine salat (Lactuca ser.rioĮa): a

nrs pappusega.

taitne ül'emine osa (orig.), b
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233. joon. Nooļlehise salati (Lactuca serrioĮa) leiukohad Eestis.

Esimesed kirjalikud andmed esinemis,e kohta Eesti alal, iäpsemini
Saaremaal, on pärit J. W. L. Lucelt lB23. aastast. Luce määrang
L. aįrosa L. kuulub tõenäoliselt L. serrįoļa'le. Vanim säiļinud herbaar_
eksemplar on kogutud H. Hiire poolt Võrust 1905. a.
Üldlevik. Kogu Nõukogude Liidus peale põhjarajoonide ja Kaug-Ida.
Väljaspool Nõukogude Liitu Euroopas, Ees_ ja Sise-Aasias, Põhja_Aafri-

kas, Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Hea söödaväärtusega perspektiivne söödakultuur. Noori lehti võib kasutada salatiks. Seemned sisaldavad 32-35ok
õli.
Vormidest'esinevad järgmised:
f. serrį.ola - lehed lõhestunud; tavaline vorm;
Ī. integrifoĮia (Bogenh.) Hegi, I1lustr. Fl. Mitt._Eur' 6 (2) : lllB.
1929 (L. scariola p. integrifoĮia Bogenh. Taschenb. Fl. Jena 269. lB50)
lehed terved; väga harva.

-
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68. perekond piimikas

_

MuĮgedįurnI Cass'

Dict. Sci. Nat. 33 :296. t824.

Rikka1ikult piimmahla sisa1clavad mitmeaastased rohttaimed hästi
arenenud iuuresüsteemi ja risoomiga. Lehed terved või lõhestunud' Korvõisikud umbeS 20-õielisõd, kobarja või pöörisja liitõisikuna. Üldkatise
välimised sisemistest palju lühemad. oisikuiehekesed mitme ringina;
-oied
t<eeliad, sinised või sinilillad' Seemnis piklik,
põhi paljas, lohkļik.
Ļeidi'laįik, mõne või paljude pikiroietega' tihedaļt kaetud väga lühikeste
ü1espidi' suunatud ķaivaaega, mitmeti värvunud, seemnisest vähernalt
poole võrra lühema (mõnikord peaaegu puuduva) nokaga, mis on Seem_
ni..gu ühte värvi, härva sellest veidi he1edam. Pappuse karvad valged
või įoļlakad, lihtsad, ühepikkused' Pappuse aļust ümbritseb teravaham_
ba1ine ļ<roonike.

Pereļlonda arvatakse 22 liiki, mis esinevad Euroopas, Aasias ja
Põhja-Ameerikas. Paijud autorid käsitavad piimikat alamperekonnana
või ļektsioo nina Lactuca perekonnas, kusjuures nad osa liike įihendavad
perekonnag a Sonchus. Eestis esineb kaks piimika liiki'

1. Lehed ebakorrapärasel't sulglõhised või -hõlmised, veidi lihakad ja
jäigad. Pappuse ļ<arvad lumivalged, siļedad
1. Tatari piimikas - Mutgedįurn tatarįcum (L') DC'
Lehed terved, õhukesed. Pappuse karvad määrdunudvalged või kol1akad, väga väikeste harjastega
MuĮgedįutt' sįbįrįcum (L') Less'
2. Siberi piimikas

-

l.

(L.) DC. Prodr. 7:24B-

Tatari piimikas

- 2MuĮged.i.urrl.tatarįcum'
Lsctuca tatarica
(2) :842. 1846.
Fl.
Led.
Ross.
lB3B;

(L.)
C. A. Mey. Yerz. Pfl. Cauc' 56. l83l; Schmalh' O"r' Cp' n IOxH' Pocc'
2:166. lB97; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. ed.2.6 (2) 1130. 1954; P. Gaļen. in Latv. fl. 4:467.1959; Kirp. in Fļ. URSS 29 2B2. 1964; Mark. in
@l. JleHrrgrp. o6,r. 4:292' 1965; Ferāk. in Fl. Eur. 4 :329' |976. - Lage'
dįunz tatariõum (L.) Sojak in Novit. bot. Univ. Car. Prag 34. 1961; Kat.
in Q.ņ. yPCP tz:2;9o. igos. - Sonchus tataricus L. Mant. 2:572. |77|.
TaTapcxuft, (234. joon.)
- Mynlre4lĮyM
9Į. Võimsa juuresüsieemiga, peaaegu püstiselt asets'etla risoomiga,
võsundeid andev taim. Vars (10) 20-70 (B0) cm kõrgune, püstine,lihtne
või ülacsas harunev, paijas, mõnikord vioietjas. Lehed sinakasrohelised,
ja kesk_
veidi lihakad, jäikjad, paljad või üksikute lrarvadega. Alumised
mised lelred ebakorrapäraselt sulglõhised või -hõlmised, rõhtsal't või alaspidi hoidui,aie hõlmadega, terve või hõredaļt hambulise Servaga' aļusel
1 Ladinakeeļsest sõnast muĮgere
mahla)

-

1üpsnra (katkimurtud taimest valgub piim'

.

2 tatarį'ctLtt (lad. k.)
- tatari.

46į

234. joon. Tatari

piirlilias (MuĮgedittnt ĮaĮartcuttt). orig.
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235.joon.Tataripiimika(MuĮgedĮumtatarīcum\leiukohadEestis.

,rootsutaoliseks ahenevad kuni p'eaaegu istuvad, 7-ļ3 (22) cm pikad.-ja
(l) 1,B-3 (4,5) cm laiad; aļrlmised lehed õitsemisaja'ks kuivanud. Üle_
.mised lehed palju väiksemad, terved, süstjad, enamasti terve servaga'
.istuvad. Õisikud heļesinised, koondunud hõredaks pöörisjaks 1įitõisikuks,
.milles osa õisikuid jääb kängu. Õisikuraod erineva pikkusega, väikeste
:Soomusjate kõrglehtĮdega' Üldkatis ruljas, l-l,5 cm pikk' Ū1dkatise
lehekesĮd punūasvioleĪsed, va1ge S'erVaga' sisemised 1ineaa1süstjad,
tipul sageli udejate karvadega, välimised kitsasmunajad. Seemnis mustjäikjate
1arpruuį lapik, tugevate pūiroietega, ka,etud väga 1ühikeste
ja lpilrk
mm
,Ļr*ra"gu, tipul aeģamöödä nokataoliseks ahenev, 5-6
pikk,
vaĮ_
L'2 mm*lai. Šageli Įi ,."n. Eestis vilju. Pappus B,5-11 mm
.ģetest pehmetest siledatest karvadest'
Õitseb juulist septembrini.
Tulnukana raudteedel, sadamates, prahipaikadel. Võrdlemisi harva'
,(235. joon.) Esmakordselt leidis tatari piimika Eestist Th. Nenjukov
l93l. a. Haapsalu lähedaļt Rohukülast raudįeelt'
Üldlevik. Areaali moodustavad põhiliselt Nõukogude Liidu Euroopa_
.osa lõunarajoonid, Kaukaasia, Lääne_Siberi lõunapoolne osa, Kesk_Aasia,
Mongoo1ia įV, Loode-Hiina, Väiļ<e-Aasia ja Balkanimaad. Muja1 esineb
harva.
Majanduslik tähtsus. Põhilisel ļevikualal raskesti hävįtatav umbrohi.
Paljuneī kiiresti nii seemnetega kui ka vegetatiivse1t (juurevõsunditegä;. Suurtes kogustes sööduna on kariĮoomadele mürgine.
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2. Siberi piimikas MuĮgedįum sįbįrįcuml (L.) Less. Synops. gen.
- Prodr' 7:249. lB3B; Led.
Compos. |42' tB32; DC.
Fļ. Ross. 2 (Ą:Ba3.
l846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, į,ir,- u. Curl. 464'
l852; Rupr. F'l. Ingr. l:620. 1860. _ Lactuca sįbįrįca (L.) Benth. ex
Maxim. im Bulļ. Acad. Sci. Pėtersb. 19 : 52B. 1874; Schrnaļh. @.n. Cp. rr
Īox<Ir. Pocc. 2:166. lB97; Kirp. in Fļ. URSS 29:2B0. 1964; Mark. in o;r.
,Ilen'zurp. o6n' 4:29l. lg65; Ferāk. in Fl. Eur. 4 :329' 1976.
Sonchus
sįbįricus I-. Sp. P1. 795. 1753'
Myllre4,tyl,t cuõupcI<ltfI. (236.- joon.)
- cm kõrgune, püstise risoomiga.
9ļ. Taįm (l0) 30-70 (ll0)
Vars
piisiine, enamasti 1ihtne, paijas, ühtļaselt lehistunud. Lehed terved l,õi
mõne hõlmaga, ü1c1kujir1t siistjad, ieravatipu1ised, mac1aļa1t hambu1ise
servaga, (3) 4-10 (15) cm pikad ja (0,6) t-2 (2,5) cfü laiad,
paljad, õhukesed, pea1miselt pinna1t rohelised, aļumiselt sinakasroheļised, istuvad, poo1eldi vart ümbritsevate kõrvakestega, kõige alumised
lehed ahenenud alusega. oisikud sinised, moodustavad känrrasja pöörise;
õisikuraod väikeste naaskeļja.te kõrglehtedega. Ü1dkatis kellukjas, puna_
kasvioļetne, violetsete täppidega, umbes l cm pikk. Välimised ü1dkatise
1ehekesed laisüstjad, sisemised lineaalsüstjad, ti'pul sage1i udejate karvadega. seemnis 4-5 mm pikk ja l-1,2 mm lai, lapik, mustjas, selgete
pikiroietega kaetud, väga lühikeste jäikjate karvadega, tipul lühikeįks
jämedaks noļ<aks ah,enenud. Pappus umbes 6 mm pikk, määrdr-rrrudva1getest või kol1akatest väikeste harjastega karvadest. (Lisaks herbaar_
materjalile on kasutatud <<(Dlopa CCCP> XXIX andmeid.)
Meil peamiselt vegetatiivne, õitsevaid taimi vähe.
Õi'tseb augustis.
Vanema kirjanduse andmeiļ on siberi piimikat Eestist leitud põhjarannikult Saka ja ontika vaheļt klindi jalamilt ning Saaremaalt. Vanemaid herbaareks,emplare on kahest leiukohast
Saka ja ontika vahelt
- areaali
ning Käsmu poolsaare põhjarannaļt. Eestis oma
edelapiiril olev
siberi piimikas on praegu teada kolmest leiukohast: neist kaks asuvad
Lahemaa Rahvuspargi territooriumil
Käsmu põhjarannal (kohati üsna
ohtralt) ja Altja jõe kaldal võrdlemisi- suudme 1ähedal, kolmas aga Saka
ja Ontika vahel klindi all oja suudmes. (287. joon.)
Üldlevik. Areaaļi moodustavad põhiliselt Nõukogude Liidu Euroopaosa põhjarajoonid, Skandinaavia, Lääne- ja Ida-Siber, Ķaug-Ida, Mongoolia RV, Kirde-Hiina ning Põhja-Jaapan.

I sįbįrįcunl
4,64

(lad. k.)

_

siberi, Siberist pärinev

c

a

236. Siberi piimikas (MuĮgedium sibiricun): o
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237. joon. Siberi piimika (MuĮgedium sįbįrįcum) leiukohad Eestis.

69' perekond jänesesalat

-

MgceĮis 1 Cass

Dict. Scį' Nat. 33 :483.

1824.

Rohkesti piimmahla sisaldavad ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed.
Korvõisikud väikesed, 3-5-õielised, moodustavad pööris,e. Üļdkatis ruljas, viljumisajal pisut kellukjas. Üldkaiise lehekesed ühe ringina. Üldkatise alusel on mõnest väikesest kõrglehest ,koosnev välistupp, mida
,mõned peavad ü1dkatise vä1imise ringi 1ehekesteks. Õisikupõhi tasane,
paljas. Õied kollased. Seemnis piklik, 1amendunud, pikiroideline, tumeda_
värvi1ine, lühikese nokaga. Pappuse karvad va1ged, 1ihtsad, asetsevad
.kahe ringina; välimise ringi karvad väga lühikesed' harjasjad.
Perekonnas eristatakse umbeS 30 ļiiki, mis on ļ,evinud peamiselt
-Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Nõukogude Liidus, seaihulgas Ees'tis, esi_
,neb üks ļiik.

l. Harilįk

jänesesalat

Mgcelts muraļįs' (L') Dumort. Fl. Belg.

'60. lB27; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
ed.2.6 (2) :1lll. 1954; P. Galen.
įn Latv. fļ. 4 :466' 1959; Kirp. in Fļ. URSS 29 :336. 1964; Mark. in O.n.
-JleHuurp. o6n' 4:293. 1965; Klok. in Õ.,r. VPCP 12:317. 1965.
Į'actuca
-

I

A. Cassini poolt meelevaldselt antud nimi.

2 muraĮįs (lad. k.) _ müür-, müüri_, müüril kasvav
466

b

23B. joon.

30t

Harilik jänesesalat (MgceĮis muraĮīs): a
pusega. Orig.

-

taime üldkuju' b

_

seemnis pap-

muralįS (L.) Fresen. Taschenb. 2:4B4. l833; DC. Prodr. 7:l39. lB38;
Led. Fl. Ross. 2 (2) :B07. 1846; Schmaļh. Õl. Cp. n ĮoNrr. Pocc. 2:169.
lB97'
Phoenixopus muraįis (L') Koch, Synops.430. lB37; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 453. 1852. -_ Cįcerbįta muraļis
(L.) Wallr. Sched. crit. l :436. lB22. _ Prenanthes muraĮls L. Sp. Pl.
797' 1753.
- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no |B2, l92a' 1939. - Mrųe.nvrc cteuuoü. (23B. joon.)
9ļ. Õrn paljas taim väga lühikese risoomiga. Vars püstine, 30(l50)
85
cm kõrgune, ülaosas harunev. Lehed silmapaistvaļt õhukesed,
pea1miselt pinnalt rohelised, alumiseļt enamasti sinakasrohe1ised, mõni_
kord pisut vioĮetjad. Alumised ja keskmised lehed 9-lB (27) cm pikad
ja 4-7 (9,5) cm laiad, kanneljad, suure odajas_kolmnur'kse tipmise hõlmaga, mis mõnikord on omakorda koļmehõlmaline ja enamasti kahe
paari ebakorrapäraselt nurgeliste külgmiste hõlmadega, tiivu1ise rootsuga ja a1usel pooĮeldi või täiesti vart ümbritsevate kõrvakestega; 1eheserv ebaühtļas'te ,hammastega. Ü1espoo1e muutuvad lehed istuvaks, väiksem,aks ja vähem lõhestunuks. Kõige ülemised lehed terved, laia kõrvulise
alusega. Korvõisikud koliased, väikesed, enamasti 5-õielised, koondunud
hõredaks pööriseks. oisikuraod p,eenikesed, ebavõrdse pikkusega, väga
väikeste kõrglehtedega. Ü1dkatis ruljas, umbes l cm pikk ja 1-2 nrm
1äbimõõdus, viljumisajal kel1ukjas. Ūļdkatise lehekesi enamasti viis,
lineaa1sed, kahvaturohelised või violetjad, va1kja Servaga. tipu1 sageli
väga väikeste udejate karvadega. Ü1dkatise aļusel on kaks-kolm väga
väikest, kitsasmunajat, ebavõrdse pikkusega, veidi eemal,ehoiduvat kõrg_
lehte, mis moodustavad vä1istupe. Seemnis 2,7-3j mm pikk ja 0,70,9 mm ļai, kitsalt äraspidimunajas, lapik, mustjas, tugevate pikiroie_
tega, väga väikeste ülespidi suunatud harjastega, 0,6-0,9 mm pikkuse
kollaka nokaga, mis lõpeb ļaia kettakesega. Pappuse välimise ringi karvad väga lühikesed' sageli vähemärgatavad. Sisemise ringi karvad 6B mm pikad, valged, väikeste hammast,ega, väga õrnad, kergesti murduvad ja kettakese küljest vabanevad.
Õitseb juulis ja augustis.
Varjukates metsades, eriti kuusikutes ja kuuse-segametsad,es, parkides' 1epikutes, võsastikes' raiesmike1, rranade1 niisketel rirüüridel, prahipaikadel. Sage.
Üldlevik. Euroopas, Ķaukaasias, Väike-Aasias, adventiivsena Põhja.\meerikas.
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70. perekond linnukapsas
Sp. Pl. 811.

-

Lapsanat L.

1753.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed, ena,m-vähem karvased (kas
"ainuļ't liht- või lihi- ja näärmekarvadega), harva peaaegu paljad. ÜĮe_
mis,ed varreļehed terved, a1umised kanneljalt sulglõhised. Korvõisikud
väikesed' B-l5_õie1ised, hõredas iipmises kännasjas või pöörisjas liit"õisikus. Korvõisiku ü1dkatis kaherealine; katise väļimises reas 2-5 väikest munajat l,ehekest, sisemise rea 1ehekesed 1ineaa1süstjad, püstised,
välimistest märgatavalt pikemad. Korvõisiku põhi iame, paljas. Kõik
.õied keeljad, mõlemasugulised, kol1ased, üldkatisest pikemad. Seemnised
piklikud, ena,masti pisut kõverdunud, nokata ja pappuseta.
Perekonda arvatakse umbes l0 liiki, mis on levinud Euroopas,
Aasia parasvöötmes ja Põhja-Aafrikas. Nõukogude Liidus esineb 4 liiki,
rreist üks Eesti flooras.
Perekonna tüüpliik on Lapsana communįs L.

l. Harilik linnukapsas - Lapsana ComffLunįs2 L. Sp. Pl. Bl1. l753;
Led. Fl. Ross. 2 {2):770, 1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

-Esth-, Liv- u. Curl.452. 1852; Hegi, Il1ustr. F'ļ. Mitt._Eur. ed. 2.6 (2):
1000. 1954; P. Galen. in Latv. ĪI.4:44B. 1959; Vassilcz. in Fļ' URSS 29:
-401. 1964; Sokoļ. in Õ.rr. JIeHrHrp. o6n.4:277' |965; Sell in Fl. Eur. 4:
.334. 1976.
L. sonchifoĮia Gilib. Fl. Lithuan' 243. 1781. - Eopo4arHltx
,o6ltxHoeeHHuü. (239. joon.)
o. Juur käävjas. Vars 25-l00 (1l5) cm kõrge, püstine, kandiline,
lihtne, vahel ü1emises osas harunenud, paljas või, eriti a1umis,es osas,
karedakarvane, mõnikord ülemises oSaS enam-vähem tihedaļt ka näärmel<arvane. Lehed õhukesed, ebakorrapäraseļt hõredalt hambu1ised kuni
terveservalised, mõlemal või ainult alu,misel pinna1 või servaosas hõredalt karvased, ripsmelise servaga; aļumised lehed 3-l0 cm pikad ja
-2-6 cm iaiad, kanneljali sulglõhised, teistest Suurema tipmise hõlmaga,
enam-vähem pikarootsu1ised; ü1emised 1ehed väiksemad, pikliksüsijad
üoi pisut rombjad, mõnikord terveservalised, lühirootsulised või rootsutud. Korvõisikud väikesed, rohkearvu1ised, pikaraolised, hõredas pöörisjas ļiitõisikus. Üldkatis (6) 7-B mm pikk ja umbes 2-4 mm 1äb\mõõdus; üldka'tise lehekesed enamasti paljad, harvemini karvased; vä1imised 1ehed vähemärgatavad, väikesed, kuni l mm pikad, soomusjad,
sisemised teritunud, sageli tumedama tipuga, välimistest palju pikemad'
Kõik õied keeljad, kahvatukol1ased, ü1dkatisest pikemad. To1mukotid
noolja alusega, tipul 1isomega. Emakakael üiemises osas pehmekarvane.
Seemnised 3-4 mm pikad, pisut kõverdunud, paljad ja läikivad, ahenenud alusega, pappuseta.

ļ Sõnast Įapazein (kr. k.) puhastama, lahtistama (taime kasutati vanaajaI
ltavįmina ta arvatava lahtistava toime tõttu) .
- I(oostanud S. Talts.
2 communis (Iad. k.)
tavaline, harilik.
-
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239' joon.

Harilik linnukapsas (Lapsatta comntunĮs\
c _- kcelõis.

a ja b

-

tainre üldkuju (orig.),

Oitseb juunist augustini (septembrini).
Eestis laialehistes metsades, kuusikutes ja kuuse-segam'eisades ning
,nende raiesmikel, lepistikes, jõgede ja ojade kaldavõsastikes' umbrohuna
teede ääres, prahipaikadel, müüride varjus, põldudel ja aedades. Sage
.kogu territooriumil. Moodustab väiksemaid kogumikke.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Ees-Kau:kaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, harva l(esk-Aasias. Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaades, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias ja Īraanis, tulnukana Põhja-Ameerikas.

Peale tüüpilise lihtkarvase vormi (Ī. communīs), mis kuulub Eestis ļaiaļt levinud tüüp-a1amliiki, eristatakse:
Ī. gĮanduĮosa Freyn (Ī' hirsuta Peterm., var. hirta Ten.) - vars,
eritį üiemises osas, korvõisikuraod ja mõnikord ka üldkatise iehek"sed
enam-vähem näärmekarvased; kogutud Saaremaal (Kihelkonnas, Mõn"
tus), Hiiumaal (orjakul), Põltsamaa ja Pärnu ümbruses ning mujal;

esineb Eestis paiguti;
f. aulgaris Beckh. - vars ja lehed peaaegu paljad; kogutud Tal,linnas Kadrioru pargis ja mujal; esineb hajusalt.

7l.

perekond

võilill

-

Taraxacuml Wigg.

Prim. Fļ. Holsat. 56. l7B0' inom. consefv.

Mitmeaastased rohtjad valge piimmahlaga taimed, paljad või hõre.dalt kaetud võrkjate villkarvadega ja käharate 1ihtkarvadega. Risoom
jäme, tavaliselt külgjuurte ja kasvupungadega, sageli annab mitu õisiku_
varba. Lehed juurmise kodarikuna, terved või ham'nulise servaga kuni
sulgjagused, ahenevad a1use SuunaS sujuvalt enam-vähem pikkadeks
tiibjateks tuppedeks, paljad või veidi vi1lased. Õisikuvarb paljas või ü1a_
.,osas hatune, väga harva I või 2 kõrglehega, väga harva harunenud. Üldkatis 0,7-2,5 cm pikk, kellukjas, kausjas või 1airuljas, katusekivide tao_
1iseļt asetsevate lehekestega. Vä1imised üļdkatise lehekesed mitme (iava_
liselt 2 või 3) feana' sisemist,est lühemad, pikenevad sisemiste suunaS,
laimunajad kuni 1ineaalsüstjad, rohtjad või ki1ejad, sisemistele 1igistunud või neist eemaldunud, sageli tagasi käändunud' Sisemised ü1dkatise
Įehekesed pikemad ja enam-vähem ühepikkused, õitsemisajal alati üles
suunatud, lineaa1sed, rohtjad, vahel ki1eja äärisega, ühe reana; iipusi
allpool on neiļ sage1i kühmuke või sarvjas lise, tavaliselt igal lehekesel
üks. Korvõisikud rohkeõielised. paljude mõlemasuguliste keelõiiega. Õisi'
kupõhi lame või kumer, paljas, kärgjas. Õied tavaliselt 1,5-2,5 korda
ü1dkatisest pikemad, erinevais 'toonides kollased, harvemini valkjad, .roosad või punakad; äärisõied sageli tumeda,malt värvunud välimise pin-

.

l Ühe Cichorįum'i liigi või ühe įeise korvõielise
- Koostanud H. Rebassoo.

araabiakeelses't nimest tha-

rakhchakon.
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naga, vöödilised (punakad, siniha1lid, violetsed), väga harva vöötideta.
oiekroon paljas või keskosas enam-vähem karvane," keeļe tipus kuni
5 nürivõitu hambakest. To1mukate aļus ļühidatt nooljas, n.nd" tipu,
tömbivõitu kolmnurksed jätked. Ema,kasuudme harud
įeenikesed, rohe_
kollased kuni mustjad. oietolm esineb või puudub. Seemnised
ļ<39halļid,
ltõik ühesugused, käävjas-ruljad, veidi neĮjatahulised, roideļised, ü1aosas,
vahe1 kogu pinrral kaeiud enam_vähem pikkade teravate ogakestega
(või
näsadega), mis on pil<emacl ü1aosas, sageli osaļise1t koįkr-r kašvanud,
tt-toodustades põigitised kanrjad või sool-tusjad väljal<asvucl; harveminį
on seemnised täiesti siledad, näsa1ised või mõne pikivaoga, ahenevacl
tipu poole aegapidi lühikeseks, tuncluvalt kitsamaįs püramiidiks, mis
ļäheb üle enam-vähem pikaks (mõnikord püramiidist
įikemaks), harve_
mini väga ļühikeseks (vahel peaaegu puuduvaks) nokaļ<s, 'See aga omakorda pappusekandjaks. Pappus on 0,3-0,9 cm pilrk, valge, hįvemini
veidi punakaspruuni või liļla varjundiga, koosneb mõne eūakorrapärase
reana asetsevatest karedatest harįasjatest 1endkarvadest.
Perekonna tüüpliik on Taraxacum officinaļe Web.
Seniseiļ andmeil kuulub perekonda üle 1000 liigi, miliest enamiļi on
apomiktid, olļes kaotanud võime normaaļseks tolmiemiseks. Seetõttu on
perekonnas ka värdade esinemine väga haruldane. Võiļilled
on ļaiaļt
ļevinud kogu maaiļmas -- mõlema poolkera ļ<üļm_, paras_ ja subtroopi_
ļises vöötmes, eriti arvukalt Euraasia mägedes. Nõukogude Liidus on
(<@nopa CCCP> XXIX andmeil) 203 liiki, kuid tegeliķutt ei
hõlma see
arv kaugeltki kõiki territooriumi1 esinevaid ļiike. Üļįsnes Eestis on seniseil andmeil (Saar.soo, l949, 1962) eristatud l66 võiiille mikroļiiki, kuid
kahtļemata on nende tõeline arv ka meil palju Suurem.
Perekonna areaali tsenter asub J. L. van soesti (1958) andmeil
Sise-Aasia 1äänepooĮseS oSaS; sea1t pärineb enamik sektsioone. Evolutsiooni käigus on või1iļle perekond ekspandeerunud areaaļi tsentrist itta,
põhja ja ļäände.
Morfoioogiliselt eristatakse perekonnas Taraxacum madaļama ja
kõrgema organisatsiooniga ļiike. Viimaste huļka kuuiuvad nn. noo..Į,
s' t. hitja kujunenud mikroliigid. Madalamat organisatsioonitaset iseļoonrustavad väikesed, siledad, sujuvalt koonuseks ahenevad seemnised, miļ_
lel nokk puudub või on ļühike, pappus samuti lühike ja koosneb määr_
dunudva1geist karvadest. Kõrgemale organisatsioonitasemele on iseloo_
mulikud suured, oga1ised, järsult koonuseks ahenevad pika nol<aga
seemnised ja pikem puhasvalgetest karvadest koosnev pappus.
sektsioonide Ergthrosperma ja Taraxacum liigid kuuluvad viimasesse
rühma. obĮiqua-sektsioon on ühendus es Ergthrosperma-sektsiooniga, kuicl
taļ on väga piiratud areaal Lääne-Euroopas. J. L' van Soesti arvates
võis sektsioon oblĮqua kujuneda posiglatsiaalsel ajajärgul ja oma prae_
gused areaa1ipiirid saavutada subboreaalse kliimaperioodi välteļ,
immigreerides edelast.
SpectabiĮia-sektsiooni esindajad kuuluvad Lääne_Euroopa, Iirimaa
ja Kirde-Ameerika at1antilise f1oora hu1ka. Seetõttu arvatalrse, et need
472

liigid eksisteerisid juba enne viimast jääaega. Iseloorrtu1ikud taksonid
on siin tetraploidsed (vanemad liigid ilmselt), seotud taksonoomiliselt
tüüpsektsiooni liikidega; vähem iseļoomulikud on triploidsed liigid, mille
geograafiline levik on samuti erinev. Selies sektsioonis on Taraxacum
Nordstedtįį Dahlst. tõenäoliselt noorim tüüp, heksaploidne ja edelapoolse

areaaliga.
Sektsioon Paįustrla esineb seniseil andmei1 vaid Euroopas ning väl_
dib boreaalseid ja subalpiinseid alasid. Iseloomulik on tetraploidsus.
Arvataļ<se, et fiī1ogeneetiliselt kujutavad seļ1e sektsiooni esindajad
endast Tarax,acum-sektsiooniga paral1eelset riihrna, võib_o1ļa kül1 veidi
vanemat ja reliktsemat.
Taraxacum-sektsioon on levinud kogu Euroopas, r,älja arvatud Arl<tilra ja kõrgalpiinsed aļad, ļ<uid levik väheneb nii kvantitatiirrselt kr-ri ka
Į<valitatiivselt enam-vähem järsult põhja, Įõr-rna (Vahemeremaad) ja ida
{Lääne-Aasia) suunas. Inimtegevuse mõjui on need liigid levinud ļ<arr_
gele väljapoole oma esialgsest areaa1ist. Se1ļe sektsiooni 1iigid on noo_
rimad ning tõenäoiiselt kujunenud alles pärast viimast jääaega. Prak_
tiliselt on siin kõik 1iigid triploidsed, pea1e sel1e esinevad mutatsioonid
(?n:21, 22,23). Ilmselt on kogu sektsioon veel praegugi efektiivses
evo1utsiooniprotsessis. Taraxacum-seļ<tsioon on lähedane Eestis mitteesine_
va|e Boreįgena-sektstooni1e; arvatavasti pärinevad mõ1emad sektsioonist S pectabįl.įa või Ceratophora.
Sektsioon Ergthrosperma on levinud peamiselt Euroopas, kuid ka
Įdamaade1 Iraanini. Need liigid eelistavad tr<uivi ja sooje kasvukohti;
sea1 1eidub palju 1iike üheskoos, kõige iihedama1't at1anti1iste1 a1adel.
Enamik sektsiooni ļiike on triploidsed, vähesed, vähem tüüpilised on tet_
rap1oidsed. Ergthrosperma-sektsļoon on noorim, tekkinud subboreaa1se1
kliimaperioodil; migratsioonid on toimunud põhiliselt mööda suuri jõeorge l(esk-Euroopas ja mediterraanseid-atlanti1isi a1asid. Tõenäo1iselt
pärineb sektsiootl Kesk-Aasia ļääneosast. Idamaadel on kahtlemata küļ_
la1t palju selle sektsiooni seni veel kirjeldamata ļiike. Nendeļt a1adelt
ļevib see sektsioon väheste esindajatena Edela-EuroopaSSe.
Perekonna Taraxacum genealoogili,ne evolutsioon on toimunud
diploidsetelt vormidelt tetraploidsetele; hiljem on tekkinud teistsuguse
kromosoomide kombinatsiooniga iiigid (mittediploidsed), mis ongi aporniktiļised'
Perekonna paljud 1iigid (eritir Taraxacum officinaĮe Web. coll.) on
tavaiised niidu- ja põ11uumbrohud, mis esinevad 1<õikjal aedades, parl<,
des, haljasaladel jne. Ķol<sagõss (Taraxacum kok-saghųz Rodin) ja
krõmsagõss (Taraxacum hgbernum Siev.) on kautšr-rļ<itaimed ning varem
kasvatati neid Nõul<ogude Liidu 1õunapoo1setes rajconides tööstrrsļikuļ<s
otstarbeks' Võili1iede noori ļehti (või õisi) võib kasutada ka sa1atiļ<s.
H. Dahlstedt jaotab perel<onna mitmeks sektsiooniks, millest Eestis
on esindatud Palustrįa, obĮiqua, SpectabiĮia, Ergthrosperma ja VuĮgaria
(praegune sektsioon Targxacum). Seda jaotust l<asutab enamiļ< maaiļnra
taraksal<olooge.
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SEKTSIOONIDE MÄÄRAMIsE TABEL '

1. Seemnis punane, punakaspruun (puna- või

määrdunudvio1etne) ,

harva luuge (telliskivipunane); noka pikkus pool või 1igi pool Seemnise pikkusest; pappusel<andja seemnisest 4-5 korda pilrem; üļdļ<atise lehekesieļ tipu a11 sarvjas 1ise või kühm. Taimed madaļad,.
väikeste korvõisikutega (2-3,5 cm ļäbimõõdus), tavaliselt kahrlatu_
kolļaste õitega; õietolm puudub või esineb harva

l.

2.

3.

sektsioon Ergthrosperma Dahlst. emend. Lindb. fil..

Seemnis teisevärviļine
2:
Seemnis hall- või õ1gkol1ane (meevärviline), nokk 3-4 korda Seemnisest lühem. Kõigil üldkatise lehekestel (või enamiku1 sisemistest)
tipu all nähtav ļ<ühm. Mada1ad taimed sügavalt su1glõhiste iehtedega, lehehõlmad kolmnurksed või lineaalsed, peaaegu terveservaļi_
sed, tagasi käändunud, tipmine hõlm odajas. Õisikud väikesed, 23 cm ļäbimõõdus. Haabituselt m.eenutavad Ergthrosperma-\iike. Õietolm puudub
2' sektsioon obliqua Dahļst.
Seemnis'tumerohekas, haļ1ikasroheline rlõi -kol1akas, mitmes toonis
ha1likas- või rohekaspruunikas. Üldkatise lehekesed enamasti ļ{ühmuta või sarvja lisemeta, harva kühmuga
3
Seemnis hal1ikasroheline, rohekaspruun või mitmes toonis ha11ikas
või koļļakas, Suur, pika noka ja lühikese pappusekandjaga. Välimi_
sed üldkatise 1ehekesed sisemistest mitu korda lühemad, laiad,
munajad, tiheda1t vastu sisemisi 1iibunud, laia ki1eja äärisega.
Lehed lihakad, paljad, kitsad, lõhestumata või veidi hõlmised; hõl.
mad terveservalised, rõhtsa1t eenra1ehoiduvad. oieto1m enamasti
puudub

3. sektsioon Palustrįa

4.

Dah1st.

Vä1imised üļdkatise 1eheļ<esed pikemad, munajassüstjad l<uni süst_
jad, vastu varba tagasi käändunud, laiuvad või lõdvaļt vastu sise_
misi liibunud .
4
Seemnis 0,35-0,4 cm pikk, valminult hall, kol1aka, roheka võį
punal<a varjundiga; nol<k 1ühike, pappusekandja seemnisest 2,5-4
korda pikem. Välimised üldkatise lehekesed munajas_ kuni lineaalsüstjad, u1atuvad vähemalt sisemiste poole pikkuseni, ļaiuvad või
vastu vart tagasi käändunud, ebaseige kileja äärisega. Ķorvõisiļ<ud
Suuremad' (2,5) 4-6 cm iäbimõõdus; õied kollased või tumekollased; õieto1m enamikul ļiikide1 o1emas' Lehed 1aiad, mitmeti lõhes_

' Võililli on otsiarbekas määrata värskest materjalist, sest taimeosade värvus muu_
tub kuivatamisel tugevasti" Liikide täpseks identifitseer,imiseks on vajalikud täiesti val_
minud seemnistega eksemplarid.
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tunud, paaris_ või paarituhõ1mised, enamasti koļmnurksed, ü1es.
poole, rõhtsalt või a1lapooļe suunatud hõ1madega, terveserva1ised
l<uni rohkehambalised. Taimed tavaliselt suuremad, (15) 20-60 cm
kõrged

5.

seļ<tsioon Taraxactnt

Seemnis pil<em, õig- või pruunil<as-õ1gko11ane, ruugjas või määrdunudrohekas; pappusel<andja l,75-2,75 (väga harva 3) korda Seem_
nisest pikem, noki< lühike. Ūļdļ<atise lehekesed kühmuta ja sarvja
lisemeta, väga harva sisemistel kühm; välimised üldkatise leheļ<esed
suhteiiselt 1aiad ja püstised' vahel lõdvalt vastu sisemisi ļiibunud,
rõhtsad või tagasi käändunud. Lehed laiad, tume, hele_ või haļlikas_
rohelised, pealrrriselt pinna1t veidi täpi1ised; lehehõlrnade suurus ja
arv varieeruvad. Õied tume_ või he1ekol1ased. Õįetolm esineb või
pr-rudub

4.

sektsioon Spectabįlįa Dahļst.

l. seļ<tsioon Er.athrosĮ:erma DahĮst. emend. Lindb. fiļ. in Acta Bot,
Fenn' 17 : B. 1935.
Sect. Erųthrosperma DahĮst. in Acta Fl. Suec. l
36. l92l et sect. Dįssįmįļįa Dahlst. in Acta Fļ. Suec. l:37. l92B et irr
Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. III 6 (3) :3. 1928. Sect.
Ergthrocarpa Hand.-Mazz. Monogr. Gatt. Tarax 103. 1907, p. p.
- Juur
enam-vähem jämenenud, mõnikord mitme kasvu1<uhikuga; juurel<ae1
vahel paljas, vahe1 1ehekaena1des väheste pruunikate vi11karvadega.
:

Lehed tumerohelised, lühikeste 1aiade või väikeste tiheda1t asetsevate
hõinradega. Seemnis punane (puna- või määrdunudvioletne), punakuldne,
haļļikas, oliivjas või rrräärdunud_õ1gl<o11ane, pruunikas, harva ruuge,
tipus terariaie ja võrdļemisi pikkade ogadega, 0,25-0,45 cm pikk; nokk
(0'45) 0,6-l,0 (1,1) cm pilrk, 1,5-2 ļ<orda pikem i<ui seemnise ļaiene_
nud osa. Üldkatis l,äil<e, sei1e 1ehekesed tumerolreiised, nende tipu ali
vahel väike sarvjas ļise; vä1imisi įi1dkatise 1ehekesi suhte1iselt vähe,
1aiad või kitsad, munajassüstjad, 1aia valkja või roosal<a kileja äärisega.
,sisemisteļe 1igistunud. Õisikuvarb õisikute a1l enam-vähem võrl<vi11ane,
harvemini paljas. Õied heleko11ased, äärisõite kee1e a1umise1 pinna1 ha1likas- või punavioletne vööt. Madalad kuni keskmise suurusega taimed;
kasvavad tasandikel või madalates mägedes, harva kõrgmäestikes, loo.
.dudel, liivikutel, liivarandadel.
<NSV Liidu fļoora> järgi ļ<äsitatakse H. Dahlstedti sektsioone tüüpseļ<tsiooni Taraxacum aļamsektsioonidena, kuid see pole õigustatud, sest
H. Dahlstedti töödes on rühma saatus juba seļ<tsioonina määratud
(192l). Ergthrosperma-rihma tüüpliigina on <NSV Liidu flooras>> toodud
kollektiivliik Taraxacum ergthrospermurn Andrz. (T. Įaeuigatum aucl.)
Siin käsitĮetakse kõiki seni Eestis noteeritud Ergthrosperza-sel<tsiooni
Jįike, mistõttu seda koļļektiivliiki ei saa 1ugeda iüüp1iigiks.

;
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LIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Õieiolm olemas

2'

z

Õietoļm puudub (väga harva mõnel vormil olemas)
10
Välimised üļdkatise lehekesed kitsa või ebaselge kileja äärisega 4
Välimised ü1dkatise 1ehekesed 1aia valkja, roheka või roosaka ki1eja

äärisega

3. Lehed kahvatu- või

heleroheiised

3

1, korrapäraste,

sümmeetri1iste
kolmnurksete tervete rõhtsate hõlmaclega; keskrood tavaliselt hammasteta. Emakasuudmed ja sigimikud ko11ased, vahel rrräärdunud

varjundiga. Seemnis punapruun kuni tume-punavioletne
|2. Ere võilill
Taraxacum ļaetum (Dahlst.) Dahļst.

-

Lehed tume_sinirohelised, pikkade, tagasikäändunud iipuga koim_
nurksete kuni süstjate, peaaegu keskrooni ulatuvate vähesehamba_
1iste hõ1madega' Sigimikud kollased, emakasuudnred pruunikz:sko11ased, tumedamad. Seemnis tumeviolett- või kastanpunane' üiaosas
teravate ogadega

l3.

Tumenev

võilill

-

Taraxacum obscurans (Dahlst.) FIag1.

4. Kõik õied õisikus ühevärvilised, kollased
Sisemised õied õisikus tumedamad, äärisõi,ed heledamad

sed

5. Lehed

6
koļ1a_
5

tume_sibuļarohe1ised, tumedama Servaga, iehehõlmadel pa1ju

laiu, tagasikäändunud tipuga teravaid hambaid; lrõlmade valrerl kit_
sad. Üldkatise lehekesed lühįkese kühmu või sarvja lisemega. Seem_
nis määrdunud-telliskivipunane

l0.

Skoone

võilill

-

Taraxacunt' scanįcum Dahlst-

Lehed ererohelised, paljude kolmnurksete kõrvalekäändunud hõlma_
dega (hõlmad ja nende vahed paljude hammasiega, sageli pikalt
teritunud)' Ü1dkatise lehekesed tavaļiselt kühmuta, üksikud kühmu
või sarvja lisemega. Seemnis määrdunudpunane

9.

Peenehõlmaline võilill

-

Taraxacum tenttįĮobum (Dahlst ) Dahlst-

6. Seemnis

ere-te11iskivipunane. Ü1dkaiis 1ühike, helerohe1ine. Vä1imi_
sed üldkatise lehekesed väikese tumeda, sisemised Suurema l<ühmuga.
Lehed heļerohelised, väikeste hõlmadega, pikalt rõhtsa1t eemalcju_
nud, peaaegu terveservalised

ll.

Gotlandi võilill

-

Taraxacum gotlandicum

Seemnis ruuge' õ1gkollane
kivipunane)

I Kõigi

või

tume-punakaSruuge

(Dahlst.) Dahlst"
(pole ere-tellis-

.7

taimeosade värvus tuleb määrata värske materjali varal, sest kuivatatud
taimedel muutub värvus tunduvalt.
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7. Üldkatis pikk,

tumerohelise välispinna ja pruunvioletse sisepinnaga.
Lehecl tumerohelised, pruunika varjundiga

l8.

I-ühi,keeleline

võilill

-

Taraxacunl bracltugĮossum (Dahlsi.)
Dahlst.

Üļdkatis teistsugune, mõlemalt pinnalt ühevärviline
B
1eheļ<esi palju, pikad, väga teravad, kiirja1t kõrvale käändunud ja laiuvad (moodustavad tähe). Lehed tumeroheli_
sed. Seemnis vahajas (poolküpse viljakõrre värvi). Emakasuudmed
ja sigimikud mustjasrohelised
7. Täht-võilill
Taraxacurn stelļare Markl.

8. Väļimisi üļdkatise

-

9.

Ü1dkatise välimisi 1ehekesi vähe, he1e- või tume-hallikasrohelised,
pole kiirjalt laiuvad. Emakasuudmed ja sigimikud pole mustjasrohelised. Seemnis teisevärviline .
9
Seemnis ruugjaspunane, ülaosas pikkade teravate ogakestega. Lehed
hallikasrohelised, paljude süstjate naaskeljas_hambuliste hõlmadega.
Välimised ü1dkatise lehekesed tugevad, rohelised. Sigimikud ja emakasuudmed punakad, veidi roheka varjundiga
14. Liiv-võilill
Taraxacum pSamnļophilunl (Hag1.) Saarsoo

-

Seemnis pruunikasruuge. Lehed tumerohelised, teravahambalise servaga, süstjate hõlmade ja lühikeste hõlmavahedega. Välimised ü1d_
katise lehekesed õrnad, lineaalsüstjad. Sigimikud tugevalt esiletun_
givad, emakasuudmed he1eroheļised

21. Haprakatiseline võilill

l0.
l

l.

-

Taraxacum teneĮĮisquarneum Markļ.

Sigimikud ja emakal<aelad hallrohelised rlõi -sinised
11
Sigimikud ja emakakaelad teisevärvilised
12
Seemnis beežikas kuni määrdunudkoļ1ane. Lehed tumerohe1isecl
(vahel hallika varjundiga), lehehõlmad rombjas_kolmnurksed, poolimara alusega, naaskeljas-hambulised, pikad, kitsad, sirpjalt tagasikäändunud tiptrga
17. Sirpjas võilill
- Taraxacum faĮcaturz Brenner
Seemnis hallikasruuge. Lehed tumerohelised, mõnikord (kuivadel
kohtadel) violetjad, terveservalised või vähesehamba1ised; 1rõlmavahed suuremate hammastega; lrõlmade tipud pole sirpjalt tagasi
käändunud
t5. Kuivalembene võilill
Taraxacūm xerophįlum Markl.

t2.

13.

Sigimikud

dad)

ja

-

emakakaelad määrdunudļ<ol1ased (vahel osalt tume13

Sigimikud ja emakakaelad tume- või mustjasrohelised
14
Väļimisteļ ü1dļ<atise 1ehekestel lai kilejas ääris, kühm või sarvjas
lise se1gesti eristatav' Lehed tumerohe1ised, hõlmu arvuka1t, kolnr-

477

nuri(Sed, enam_vähem terveservalised; sisemistel üldkatise leheltestel
hõlmavahed hambuļised. Seemnis oranŽil<as-tel1iskivipunane

22. Lintjas võilill

Taraxacutl taenįaļunz I_Īagl'

-

Välimisteļ ü1dkatise leheļ<es'tel r,äga ļ<itsas, vaevalt märgatav kilejas
ääris, i<ühnr puudub, sisemiste1 väike sarvjas lise. Le1red ha11rohe_
lised, r,äikeste rõhtsate küüsjate hõlrnadega, millel on arvul<alt pikki
hambaid. Seemnis punapruun kuni heleruuge
ļ9. Soonis_võili|l Taraxacum įsthmįcoĮa Lirrdb. fil'

14. Emaltasuudmed ja sigimikud tumerohelised
Emaļ<asuudmed ja sigimikud mustjasrohelised

l5.

15

16

Seemnis puna- ļ<uni tume-kastanpruun, ogalise ü1aosaga. Üidkatise
välirrristel lehekestel kitsas kilejas ääris. Lehed helerohelised, suurte
koļmnurļ<sete hambuliste hõļmadega; võrdlemisi kõrged iaimed

4.

Lähedane võilill

-

Taraxacum proximum (Dahlst.) Dahlst.

Seemnis enne valmimist teļ1iskivipunane, hiljem tumedam, r,ioletse
varjundiga tttmepunane, pikkade ja teravate ogakestega. Välimistel
üldļ<atise ļehekestel 1ai kilejas ääris. Lehed tumerohelised, ļ<olnrnurļ<sete, võrdlen-iisi ühesuglrste hõlmadega; madalamad taimed
2. Petlik võilill
Taraxacum dectpielzs Raunk. emerrd. FIagl.

-

l6.

Lehed tume-sibu1aroheiised, pikkade teritunud tippudega; hõ1mad
kõigil r,õrdse 1aiusega; l<a kõik ü1dļ<atise leheļ<esed peaaegu ürheļaiu_
sed. Seemnis pruunikaspunane
3' Võrdlehine võilill Taraxacum isopltųĮlum |Jagl'

-

į7.

Lehed

teistsugused

Õisiļ<u äärisõied renjad. Lehed kitsad, rohekashaļlid, väheste

ja

17

väi-

keste hõlmadega; lrõlmad terved või teravahambalise välisservaga;
hõ1nrava}recį teravad, pikad ja kitsad. Sigimikud esileulatuvad.
Seemnis tume-õ1gkoļļane l<uni ha11ikaspruun
Taraxacum mįcroĮobuttl Markļ.
5. Väikesehõlmaline võili!l

-

oisi1iu ääris-kee1õied ļarr-redad, 1ehehõlmad pole teravad
lB
1B. Välistel ü1dkatise 1eheļ<estel ļiitsas kiiejas ääris, mis vahel peaaegu

puudub

l9.

19

Välimisteļ įiļdkatise leheliestel lai valkjas l<ilejas ääris .
20
Seemnis ruuge (oranž 1<r-rrri krr1dpruun). Emakasuudmed vahel ka
ļiol1ased. või helerohelised; lehed heļerohelised, 4 või 5 paarĪ l<olmnurl<sete-rombjate kõrvaļel<äändunud hõlmadega (hõlmade seljal ja
vahedes tihedalt teravaid hambaid)
l6. Ęuuge võilill Taraxacum fuĮaum Raunk.

-

-Į7S

Seemnis liivakarva, vahel ruuge varjundiga. Emakasuudmed alati

'tumedad. Lehed rohekashaļlid, l<itsaste küüsjate allapoole käändunud
hõlmadega, mi1ļe vahedes on pikad küüsjad hambad

B. Ebaruuge võilill - Taraxacum

pseudofuĮuum Lindb. fiļ.

20. Seemnis punakaspruun kuni ruuge (ha1lika varjundiga). Lehed hallikasrohelised' sulgjagused, külgmised hõlmad rombjad, nende vahed
väikesed, tipmine hõlm väiļ<e

20' Vahelmine võilill -_ Taraxacum įntercedens Markļ'

2l.

Seemnis teisevärviline
2l
Seemnis pruunikashal1 kuni hallikas-oļiirlrohe1ine, tipuosas teravate
ogadega, keskel sageli näsa1ine. Lehed helerohe1ised, kaarhambu_
lise1t sulgjagused, terveservalisie või eesääre1 hambuļiste hõIma_
dega
6' Erinev võilill Taraxacurn dįssįmįle Dahlst.

-

Seemnis tume-punapruun, tipuosas laiade lühikeste ogadega. Lehecļ
tumerohelised, sügavalt (kuni keskrooni) jagunenud, pa1juhamba_
1iste hõlmadega

l.

Āäris-võilill

-

Taraxacum margįnatum (Dahlsi.) Dahlst.

l. Ääris-võilill - Taraxacum margtnatum ' (Dahlst.) Dahlst. in
Acta Fļ. Suec. l :58. 1921, in Arkiv Bot. l0 (1l) : ll. l9l1 et in Acta
Soc. F. Fļ' Fenn. 29 (9):47' 1907'
Andrz. subsp.
- T. ergthrospermuJn
marginatum Dahlst. in Bot. Not. 1905 : 105. 1905.
o4ynaH.ĮIaķ oķaiiļ/Ī-

neggutž. (240' joon.)

9ļ. Taim rohtjas, l0-15 cm'kõrge. Lehed tumerohelised, mõlemal't
pinna1t veidi ļ<arvased või peaaegu paljad, sügava1t, isegi keskrooni
jagunenud, l,0-1,5 cm laiad ja 6-7,5 cm pikad; ļehehõlmad ülemisiel
lehtedel kõrvale käändunud, 1aiemad; sisemised 1ehed veidi või pika1t

teritunud, väljapoo1e käändunud, arvukate hammastega; ļeheroots
lühike, punakas. Õisikuvarb nõrgalt võrļ<vil1ane, õisil< veidi kumer kuni
lame, 2,0-4,0 cm 1äbimõõdus. oied heļeko11ased, õietolmuta, äärisõite
keele aļumisel pinnal hallikas- (punakas-) violetne vööt, sigimikud tume_
dad, mustjasrohelised' Ūldkatis lai, keskmise1i l,l cm pikk, selle vä1imi-

sed lehekesed munajassüstjad, ligistunud või eemaldunud, laia, tavaliselt
enam või vähem roosaka äärisega, peaaegu kühmuta, sisemistel tipu
läheda1 kühm või 1ühike sarvjas 1ise. Seemnis tume-punapfuun, 0,25--0'27 (0,3) cm pikk' tipuni 1ühikeste 1aiade ogakestega, läheb järsu1t üle
umbes I cm pikkuseks ruljaks pappusekandjaks.
Võrdiemisi haruldane spontaanne 1ii1<; seni Eestist leitud Pakri saartelt, läänerannikult, läänesaarte alvaritelt ja teeservadelt; tavaliselt kasvab üļ<sikeksemplaridena. (24l. joon.)

I

margĮnatunt (lad. k.)

_

äärisega, ääris_.
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a

b

240. joon. Aäris-võilill (Taraxacum

taime üldkuju' b

tnar ginatunt) :
eli kujuga lelrti. orig.
-

a

Üldlevik. Seniseil andmeii Levinud Vaid Rootsis (idapoo1ses oSaS,
Gotlandil ja Õ1andi1), Edela_Soomes ja AhvenamaaĮ, samuti Taanis. Lii_
gil varieeruvad tugevasti lehehõlmade pikkus, 1aius ja hammastus. Lehed
uõivad oļļa tumedamad või heledamad rohelised; sageii, eriti lagedamaiļ
kasvul<ohtadei,

on iehehõlrrrad

pruunvio1etsed.

2. Petlik võilill
decipiensl Raunk. emend. Ha91. in
- Taraxacum
I-lolmgren, Bleking. Fl.
323. ig42; Raunk. Bot. Tidsskr. 25 : 139. 1903;
Dansk Exkurs. f1. ed. 2..25B. 1906; Üksip in Eesti taim. määr. 692. l966.
* T. retro'uersum Dahļst in Arkiv Bot. l0 (6) :a. lgtl.
T. lingua-

-

ī
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decipĮens (lad. k.)

_

petlik.

o

A

į
t

i

t

I

)

-f

s

I

I
t
I

t

I

Ö

n

$\

I

-.,(\į

,

I

.r'(

'ī

\./,

24l. Āäris_või|i||e (TaraxacwrĮ margį'natwn) ļeiukohad

E,estis.

ttifrons Markl. in Acta Bot. Fenn. 23 : 83. 1938.
- o4yeauuux o6MaH.ļIļsaü. (242' joon.)
9ļ. Taįm (4;5) 5,5-l8,5 (25,5) cm kõrge, rohtja,s. Lehed tumerohelised, (0,6) l,0-3,5 cm ļaiad ja 4,0-17 cm pikad, paljad, 5 või 6 paari
kolmnurksete või tagasikäändunud hõlmadega või veidi hambulise servaga' väiļ<sema või pikema tipuga, mis on pikalt teritunud. Leheroots
veidi kandiline, tume-punavioletne. oisikuvarb lühike, tume; õisik lame,
,1,3-2,0 (2,5) cm 1äbimõõdus, helekol1ane; õied heļekol1ased, äärisõite
lkeele välimisel pinnal tume-purpur.punane vööt. Õietolm puudub. Sigimikud ja emakasuudmed tutnerohelised. Üldkatis väike, selļe välimised
,lehekesed p,ikalt teriiunud, munajassüstjad, 0,6-0,7 cm pikad, ulatuvad
:sisemiste. keskkohani, Laia valkja kileja ääris,ega, ligis'tunud ja tipus
veidi tagasi käändunud; sisemised süstjad, vaevalt märgatava kühmuga
'tipu a1l, l,5--l,7 cm pikad. Seemnis läi, telliskivipunane, hiljem vio1etse
varjundiga tumepunane, teravate ja pikkade ogakestega, 0,1-0,5 cm
pikk ja 0,04-0,05 cm lai, kuni 0,1 cm pikkuse nokaga. Pappus koos
.kandjaga 1,0-1,5 cm pikk, koosneb valgetest karvadest.
Õitseb mais, juunis.
Sekisiooni Erųthrosperrrta tavalisim liik Lääne-Eestis, eriti levinud
Hiiu- ja Saaremaal, mandri põhjaosas ja 1äänerannikul; kasvab loodude1, loometsades, luidete1, rannakadastikes, samb1ikumännikutes, k1ibuja liivarandadel, laidude1 ja kõrgemail rannaniitudel. (243. joon.)
3l Eestt NSV lloora

VI
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a

h
242. 1oon. Petlik

võilill

A

(Taraxacum decĮpiens),

a_

Įehti. orig.

b

Iaime üldkuju,

ü
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eri kujuga
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243. joon. Petliku r,õilille (Tarxacum decipīens) leiukolrad Eestis.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidus Balti vabariikides, väljaspool
Liitu Rootsis (eriti idapoo1seis maakondades) ja Austrias.

Nõukogude

3. Võrdlehine võilill
tr

938

:

Tart

499. l93B.

-

- Taraxacum isophyĮĮurnI Hagl in Bot. Not.
T. saįmeense Saarsoo, nomen in Herb. Eston. Univ.

9ļ. Rohtjas taįm, 5-l0 cm l(õrge. Lehed tume_sibularohelised; külg_
rnised hõlmad kolmnurksed, iaia alusega, terava kuni teravikuks aheneva tipuga, tagasi käändunud. Üldkatis lühike, lai, umbes l,0 cm pikk,
selle lehekesed pruunil<asrohelised ļ<uni pruunikad, tömbivõitu või ümardunud a1usega, väļimised munajassüstjad ]<uni kitsasmunajad, kuni
0,5 cm pikad, ulatuvad sisemiste keskkohani; sisemised kuni 0,2 cm laiad,
1lruunikasrohe1ised, ääriseta või kitsa va1kja kiĮeja äärisega, enam või
vähem pika terava tipuga. oisik väike, 2-3 cm läbimõõdus, äärisõįte
keeļe alumisel pinnal violetne vööt. Sigimikud ja emakasuudmed mustjasrohelised. Seemnis pruunikaspunane' ü1aosaš rohkete teravate oga_
<iega, 0,3-0,4 cm pikk ja umbes 0,04 cm ļai, nokk 0,04-0,06 cm pikk;
Į]appuS valkjas'
Oitseb juuni algul
Į
3į*

isophglĮum (kr. k.)

_

võrdlehine.
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244. joon. Võrdļehise

I

võilille (Taraxacum isophgĮĮum) ļeiukohad Eestis

Eestis leitud vaid Lääne-Saar,emaaļt (244' joon.); kasvab ļiivasel
pinnasel (karjamaadel) ja loodude1; kultuuri1embene, kuid tõenäo1iselt

'o"11älJ":ķ1"l.u,nra Soomes, Rootsis (eriii Ölandi saarel) ja
Euroopa põhjaosas. Tõenäoliselt Läänemeremaade neoendeem.

Kesk_

T' decĮpĮ.ens'ile väga ļähedane liik, kuid kultuuris kasvatamise katsed (Haģlund, l93B) on tõestanud, et tegemist on siiski kahe iseseisva
liigiga. T. isophųlĮunl'Ī\ on väiksemad ning tumedamad sibuļarohelised
lehed ja lehtede külgmised hõlmad on laia alusega' kõrvale käändunud,
kujul't üksteisega väga sarnased, lähevad tavaliselt üle pikaks teritunud'
tipuks. T. decipiens'i| aga on hõlmad sageli alla pöördunud, paljude
hammastega, mis lõpevad tömbivõitu tipuga, õi'sikuvarvad he1edamad
rohelised, üldkatis laiem, selle l.ehekesed märgatava valge kuni roheka,.
enam-vähem purpurpunaka äärisega. Emakasuudmed ja sigimikud on
T' decipĮens'il heledamad, T. isophglĮum'il aga mustjasrohelised.
T. decipiens on ka laiema areaaliga kui T. isophglĮurn.

4.

Lähedane võilill
Taraxacum proxīmum| .(Dahtst.) Dahlst. in:
S,ernander et al., Bot. Stud. (Kjellman) l83. 1906; Bot. Not. 1909: l68.
1909, in Arkiv Bot. l0 (ll) : 12. lgll et in Acta Fl. Suec. l:72, l92l;

I
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proximum (lad. k.)

_

lähedane.
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245. joon. Lähedane

võilil| (Taraxacurn

proxĮ,mutrl\:
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246. joon. Lähedase võilille (Taraxacum proxįtnLįm) leilkohad Eestis.

Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9):47. 1907; Üksip in Eesti
taim. määr. 692. 1966.
T. erųthrospermurh Andrz. Subsp. proxįmuftĮ
Dahlst. in Bot. Not. 1905- : l65. 1905.
o4ylarrųtlķ cxoxlzli. (245. joon.)
9L. Taim (B) l0-30 (35) cm -kõrge, rohtjas, mõnikord punaka1t
värvunud. Lehed helerohelised, 3-5 paari hõlmadega, 6,0-l7,0 cm
pikad ja (0'B) |,2-2,6 cm laiad, väga vähe karvased või peaaegu paljad; 1eheroots erepunane; 1ehehõ1mad kolmnurksed, ei u1atu keskrooni,
peaaegu hõlmavahedeta, rõh'tsad, peaaegu terve Servaga või väheste
hammastega, Iaia kolmnurkse, tihii pikait teritunud tipmise hõlmaga.
Õisikuvarb hajusalt karvane (eriti noorelt) ; õisik väike, lame kuni kera_
jas, 3-3,5 cm 1äbimõõdus, õied kahvatu_ (hele_) kollased, äärisõite keele
välimisel pinnai pruunvioletne triip. Õietolm puudub. Sigimikud ja ema_
kasuudmed'tumerohe1ised.

Vä1imised ü1dkatise lehekesed

0,l5-0,2

cm

ļaiad, kõrvale käändunud, kiisassüsijad-lineaa1sed, vaevalt märgatava
kühmuga või ilma selleta, sisemised saledamad, |,4-7,6 cm pikad.
Seemnis punapruun kuni tume-kastanpruun, 0,3-0,4 cm pikk ja 0,03_
0,05 cm lai, kõige ļaiem ülemises kolmandikus, tipuni kaetud lühikeste
teravate ogakestega; nokk 0,07-0,į cm pikk, pappus koos kandjaga l,11,4 cm pikk, koosneb valgetest karvadest.

Õįtseb mais, juunis.
Ergthrosperma-sektsioonis kõige 1aiaidasema levikuga spontaanne
liik, kuigi tugevasti kultuurilembene; Eestis levinud mitmel pool (nähta_
486

247' joon. Väitkesehõlmaline

võililļ

(Taraxacum microĮobum). orig.

vasti ü1e kogu maa, kuid herbaarmaterjali puudumise tõttu ei ole see
tõestatav). Seniseiļ andmeil sagedam 1äänesaartel ning mandri 1oodeoSaS, aga ka Kagu-Eestis ja Tartu ümbruses. (246' joon.)
Kasvab ļuideteļ, loodudel, nõmmedel, kruusaaukudes, m.etsa- ja tee_
servadel, kadastikes, mererandadel, 1aidudel ja kuivadel nõlvadel.
Üldlevik. Levinud NSV Liidus Balti vabariikides, väljaspool NSV
Liitu Soomes, Taanis, Belgias ja Lõuna-NorlālS.

5. Väikesehõlmaline võilill - Taraxacum mįcroĮobum 1 Markl. in
Acta Bot. Fenn. 23 : 84. l93B.
o4ynauunx MeJIXoJIoI]acrHlrü.
(247. joon.)

9į. Rohtjas sihvakas taim, 5-l0 cm kõrge. Lehed kitsad, väheste
hõlmadega, rohekasha11id,tugevad, nende alumine pind ämblikuvõrkja
karvastusega kuni paljas; 1ehetuped kitsad, purpurpunased. Ķü1gmised
hõļmad enam-vähem laiad, rombjad, terve servaga; vahel siserniste ļeh_
tede hõļmade välimine serv teravalt hambuline; hõlmavahed suhteliselt
Į

mįcroĮobum (lad. k.)

-

väįkesehõlmaline.
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248. joon. Väikesehõlmalise

.2"

't-

võiliļle (Taraxacum mīcroĮobum) ļeiukohad Eestis

pikad ja kitsad, terved, sisemistel lehtedel vahel teravate ja peente hammastega. Tipmine hõlm väike, enamasti koimnurkne, odajas_hambuline,
sageli keskkohast kõrgemal ahenenud ja tipus suhtelįselt laialt pikene_
nud. Ü1dkatis väike, munajas, tömbivõitu. Selle välimised. lehekesed
iagasi käändunud, kitsassüstjad, pikenenud tipuga, pruunvioletsed, väga
kitsa valkja äärisega; sisemistel vahel tipu lähedal kühm või väike sarvjas lise. oisik väike, l-l,5 (2,5) cm läbimõõdus, kumer, paljuõieline,
helekollane' Õied enam-vähem renjad, äärisõite keele välimisel pinna1
tumevioletne vööt. oietoļm puudub. Sigimikud esileulatuvad, emakāsuud_
med tumedad. Seemnis tume-õlgkollane, 0,25 cm pikk ja umbes 0,0B cm
lai, ülaosas tihedate ogadega, mõni eksemplar enam-vähem näsaline;
nokk umbes 0,7 cm pikk, ruljas, pappuse pikkus umbes 0,9 cm.
Õitseb mais, juunis.
Eestis leitud (G. Marklund) ainult Haapsalust ja Tallinnast looli
ja rannaniidult. (248. joon.)
Üldlevik. Pealā Eesti on leitud veel Edela-Soomest, Ahvenamaalt,
Rootsist ja Norrast.

Haabituselt on see liik lähedane T. dįssįmįįe'Ie ja T' proximum'ĮIe;
eriti õisikud on 7. dissįmįįe'| ja T. microįobum?i| väga sarnased, samuti
viljade värvus ja kuju. Lehed aga on erineva kujuga: T. mįcroĮobum'ļ\
lühemate külgmis'te hõlmadega, mitte nii tugevalt įeritunud ja vähem
488

hambulised, tipmine hõlm on enamasti väiksem. Välimised üldkatise
įehekesed on T. dįssįmįįe'l suhteliselt laiad, selge valge või punaka
äärisega. T. proximurn'il on seemnised pruunpunased, T. mįcroįobum'il
hallpruunid. viimasel on ka sigimikud ja emakasuudmed tumedamad kui
T. proximunz'il, lehed hallikamad rohelised ja vähema arvu hõlmadega.

6. Erinev

võilill
dįssįmįlel Dahlst. in Ar,kiv Bot. l0
- Taraxacum
(ll):B. l9tļ et in Ķungl.
Svenska Vetenskapsakad. Handl. III. 6 (3):

5. l92B; Soest in Nederl. Kruidk. Arch.49:228. lg}g; Schischk. et Tzveii.
in Fl. URSS 29:495. 1964.
O4ynauuux H,enoxoxufit. (24g. joon.)
9ļ' Rohtjas iaim, (5,5)- 6_20 (35) cm kõrge, suhteliselt jämeda
juurega. Lehed helerohelised, nõrga ämbļikuvõrkja karvastusega või peaaegu paljad, 3,B-l4 cm pikad ja l,5-4,3 cm laiad, kaarįrambulis,elt
sulgjagused, enam-vähem alla käändunud; külgmised hõlmad terve või
hambulise eesäärega; tipmine hõlm veidi .uurū, ha,rva hõlmavahedega
ja hambuline. Õisikuvarbu üks kuni mitu, ü1aosas nõrga võrkkarvastįSega' sageli peaaegu paljad. Üldkatis väike, roheline' selle välimised
lehekesed munajassüstjad kuni rsüstjad, liibuvad sisemisteļe või neist
enam-vähem eemaldunud, selge valkja kileja äärisega, ülaosas roosakasvioletsed, vahel väikese sarvja 1isemega; sisemised lindaalsüstjad, l,4|,7 cm-pikad, välimistest kuni l,5 korda pikemad, sageli väikese küh_
muga. Õisik 1ame, kuni 2,5 cm läbimõõdus; õied iumekįllased, äärisõite
keele välimisel pinnal purpurpunane vööt. Õietolm puudub; sigimikud
heleroheli,sed, emakasuudmed tumedad. Seemnis pruunikashall kuni haļ_
ļikas_oliivroheline, 0,3-0,45 cm pikk ja 0,03-0,0ļ cm lai, 0,08-0,1 cm
pikkuse nokaga, ülaosas kaetud teravate ogadega, keskkohal sageli näsaline; pappus valkjas, koos kandjaga 1,4-1,7 cm pikk.
Õitseb mais, juunis,
Eestis näib liik olevat võrd1emisi ļaia1dase ļevikuga, kuigi teda
Kesk-Eestist pole koguiud. Kasvab kadas,tikes, loodudel, kruusaaukudes,
teeservadel, kõrgematel rannaniitudel, kuivadel nõ1vad,el, ļiivikui1, loo.

*"'ii;,';",?:'r.jļ:lJ-ude

Liidus Balti vabariikides. Väljaspool Nõu
kogude Liitu Skandinaaviamaades ning Saksa DV-s ja FV_s.
Erinev võilill sarnaneb kõige enam T. decipiens'iga, kuigi erineb
sellest pikema üldkatise ja seemnise hallika värvuse poolest. Leīehõlmad
aga on mõlemal liigil ühesugused küüsjad. T. dįssįmįĮe on lähedane ka
T' microl,oburrl'ile, kuid erineb sellest s,eemnise lühema püramiidiosa ja
ļühikeste, lühemalt teritunud lehehõlmade poolest.

7. Täht-võilill _ Taraxacum steĮlare2 Markl' in Acta Bot. Fenn.

23 : 85. 1938.

I

-

O4ynaHunx en,es4uarurft. (251. joon.)

dįssimįĮe (lad. k')

2 sįeĮ,Į.are (lad. k.)

_
*

erinev, mitįesarnane.

tähtjas, täht-,

tähe-.
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250. joon. Erineva

oo

a
et)
c
I
\.-. .-.ļ'_'-. J

võililļe (Taraxacurrl dissimiĮe) ļeiukohad Eestis

9]' Taim 5-l0 (l5) cm kõrge,

,sihvakas, rohtjas. Lehed tumerohe_
lised, kitsalt pikliksüstjad, kohati ämblikuvõrkja karvasiusega; lehetuped
kitsad, roosavioletsed. Külgmisi hõlmu 4 või 5 paari, rombjad, pikad,
lühidalt teritunud, kõrvale, vahel tagasi käändunud, veidi kumera alusega, terveservalised, vahel sisemised servad ülaosas teravalt ja ebakor_
rapäraselt hambu1ised. Tipmine hõlm väike, enamasti kitsas-odajas,
sageli teravikuks aheneva tipuga, teravate, harva tipu iähedal ümardu_
nud basaalhõlmadega; hõlmavahed ļühikesed, kitsaste hõlmadega liitunud, kitsa tumeda äärisega. Ūļdkatis väike, roheline, munajastömpja
alusega; välimisi ü1dkatise lehekesi arvukalt (moodustavad tähe), pikad,
väga teravad, lineaalsed, sageli punaka tipuga, pikalt teritunud, kõrvale.
käändunud, he1erohe1ised; sisemised tumedamad rohelised, sarvja liseįnega nagu välimisedki' Õisik väike, t-2 cm läbimõõdus, veidi kumer,tihe, helekollaste õiiega. Äärisõite keel lame, selle väļimisel pinnal tume_
violetne vööt. Õietolm olemas. Sigimikud ja emakasuudmed mustjasrohelised. Seemnis poolküpse viljakõrre väivi, umbes 0,25 cm pikk, ülaosas
tihedate lühikeste ogadega, mõni eksemplar näsaline; noka pikkus 0,0B0,09 cm.

Õitseb mais.
Seniseil andmeil leitud ainult Kagu-Eestist
Pihkva oblastist (Irboska) . (252. joon.)

ja

sellega külgnevast
491:

1

Üldlevįk. Kuulub Eesti neoendeemide

hulļ<a.

'H. Dahļstedii esialgse jaotuse järgi
kuulub liik nagi 2 eelmist ja
järgmine sektsiooni Dįssįmįįįa. Vilja värvuse järgi aga kiulub ta pruuni_
seemneliste Ergthrosperrna-lļikĪde huļka. Erineva1t-teistest sarnastest

'

ļiikidest on nofmaalseļt arenenud õietolmuga. Mõnevõrra erinevad on ka
väļimised üļdkatise lehekesed: need on arvukad, väikesed, asetsevad
korrapäraselt, koos õitega moodustavad paljukiirelise tähe (sel1est ka
;liigi nimi). Lehed on pikkade, rombjate, väga teravate külgmiste hõlma_
'dega ja väikese odaja tipmise hõĮmaga, mis tihti aheneį teravikuks;
'nen'de tunnušte põhjal on kerge liiki eristada sektsiooni teistest liikidest.
Richards ja Sell (Fl. Eur. 4 : 339. 1976) paigutavad ļiigi I. sįmiįe
Jiikidegrupi aļįa.

25l. joon. Täht-võilill (Taraxacum
Ą0()

steĮĮare)
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252' ioon. Täht-võiļi1le (Taraxacum -steLĮare) leiukohad Eestis

B. Ebaruuge võilill - Taraxacuftį pSeudofuĮaum ļ Lindb. fil. Pl.
Finl' exsic' n'o 1425, p. l02. 1944. - o4ynaHuur riceBĀo6ypoxelrltlž'
ų. Taim rohtjas, keskmiselt 7,5-15 (20) cm kõfge. Lehed 7,5'l2,0 cm pikad ja l,4-2,| cm 1aiad, rohekashaļlid, sageli õisikuvarvaga

ühepikkused, allosas võrkvilļased ja hajusate karvadega mõlemal pinnal.
Ķülgmised ļehehõlmad kitsad, küüsjad, allapoole käändunud tippudega,
tet've servaga; hõlmavahed pikkade küüsjate (narmastunud) hammastega, nii et leht tervikuna on vaheļ väga sügavalt lõhestunud. Tipmine
hõlm kolmnurkne-odajas, tömbivõitu (lühidalt teritunud) tipuga. Õisikuvarb 1<ogu ulatuses võrkvillane' Ü1dkatis lühike, selle välimised lehekesed tagasi käändunud, munajassüstjad, he1e-ha11ikasrohe1ised, ei ulatu
.sisemiste poo1e pikkuseni, ļritsa ki1eja äärisega' peaaegu kühmuia. Sise-mised üldkatise 1ehekesed süsijad kuni ļineaa1sed, väikese sarvja lisemega, 1,5-1,7 cm pikad. Oietolm puudub. Sigimikud ja emakasuudmed
tumedad. Õisik väike, l,5-2,0 cm läbimõõdus, helekollaste õitega, ääris,õite keele välimine pind tumedam, halļika kuni violetse. vöödiga. Seemnis keskmiselt 0,45 cm pikk ja 0,05 cm lai, ļ<ahvatu-oĮiivkollane või vahajas, õrna ruuge varjundiga, ü1aosas pikkade teravate ogadega, allosas
näsaļine või vaoline, 0,05 cm pikkuse nokaga; pappus valkjas, koos kand_
jaga kuni 1,7 cm pikk.

I

psbudofuĮuun (|ad. k.)

_

ebar,uuge.
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253. joon. Ebaruuge

võilille (Taraxacum pseudofuluum)

Õitseb mais.

Seni 1eitud vaid Kagu-Eestist; kasvab

söötidel,

kuivadel nõlvadeļ' (253. joon.)
Üldlevik. Arva'tavasti Fennoskandia neoendeem;
Eestist ja Soomest.

.2.4

'\-. J

J

1eiukohad Eestis.

metsaservadel ja

seni leitud

vaid

Lähedane eelmisteie liikidele; Vanema jaotuse järgi kuulus samuti
D is s

į

mįļ ia- sektsiooni.

Liike I. dįssįmįĮe, T' mįcroļobum, T. stelĮare, T. pseudofuĮuum

ja

T. xerophiĮum käsitletakse <NSV T,iidu flooras>> obLiqua_alamsektsiooni
kuuluvatena, l<una see rühm tervikuna asetseb otsekui Ergthrospermaja obĮiqua-sektsioonį vahel. Paljude tunnuste poolest sarnanevad need
liigid sektsīooni ErgthroSperma tüüpiliste esindajatega, kuid SeemniSe
värvuse järgi võivad nad kuuluda obliqua-sektsiooni. Skandinaal,ia ja
ho11andi taral<sako1oogid arvavad need iiigid siiski sektsiooni ErųthroSperma; seda seisukohia pooldatakse ka siin. <<Flora Europaea>> 4. köites
on ka see liik paigu,tatud T. sįmįle grupi alia.

* 9. Peenehõlmaline võilill - Tarax,acurn tenuįļobum' (Dahlst.)
Dahlst. in Bot. Not. 1909 :172. 1909 et in Acta Fl. Suec. I :85. tg2l;
Soest in Nederl. Kruidk. Arch. 49 : 233. 1939. T. ergthrospermum
I
494

tenuįįobum (lad. k.)

-

kitsa-, peenehõlmaline.

Andrz. subsp. tenuįlobum Dahlst. in Bot. Not. 1905 : 167. l905 _ o21yearr_
ĮļĮ.IK MeJIĶoJiolacruķIž,' (254. joon.)
9Į' Taim 5-l0 cm kõrge, sihvakas, rohtjas. Lehed ereroheļised,
r,älimised püstised või enam-vähem 1aiuvad, kääru1ised, paljad, kohati
võrkvilļased, lehetuped 1aiad; kü1gmised hõlmad kolmnurksed, kõrvale
käändunud, hõlmavahedel ja välisserval hammastega, sageli pikalt teri_
tunud; sisemised iehed (sageli kõik, vahel enamik) sügavalt või ebakor_
rapärasel't lõhestunud pa1judeks nõrgalt käärulisteks kolmnurkseteks
hõlmadeks, mille tipud on püstised või üļes suunatud. Hõlmavahed
lühikesed (vahel puuduvad), ļaiade või kitsaste teravate hammastega;
mõnedel lehtedel on tipmine hõlm lai ja lühike, kolmnurkselt odajas. Nii
leheroots kui keskrood on kuivadel kasvukohtadel helepunane, niiskematel violettpunane, pa1jas või kohati võrkvillane. Õisikuvarb veidi kandiline, helepunane. Üldļ<atis lai, kahvaturoheline, selle välimised lehekesed
kitsad, enam-vähem lineaa1süstjad, iipus pikali ahenenud, tagasi kään-

A

t

254.

joon. P'eenehõlmalise võilille
:
ĮenuĮĮobum\ eri kujuga lehti

(Taraxacum
Orig.
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255. įoon. Peenehõlmalise võiļi'tl'e (Taraxacum tenuiĮobun) 1eiukoht Eestis.

dunud ja veidi rullunud, harva püstised (või sisemistele ligistunud),
ilma kühmuta (üksikud 'kühmuga või sarvja lisemega), ebaseĪge kileja
äärisega, enam-vähem vio1etse tipuga; sisemised üldkatise 1ehekesed
pikemad, saledamad, kühmuga või lühikese laia sarvja lisemega. Õisik
väike, ļame kuni kumer, kiirjas, 2,0-3,5 (4,0) cm läbimõõdus. Sisemised
õied tumekoļļased, välised kahvatumad, äärisõite keele välimisel pinnal
haļlikasvioletne vööt. Õieiolm olemas. Sigimikud ja emakasuudmed
tumedamad. Seemnis määrdunudpunane' 0,2-0,25 cm pikk, jämedavõitu, ii1aoSaS enam-vähem teravate ogadega, ai1osas näsalinā; nokk
0,08-0,1 cm pikk; pappus valkjas, 0,7-0,8 cm pikkune.
Õitseb juuni algul.
Seni leitud (B. Saarsoo) üksainus kord Lääne-Saar,emaa1t Käesla
lähedalt (255. joon.) hõredast loomännikust.

10. Skoone võilill
Taraxacurn scanįcurn1 Dahlst in Arkiv Bot.
t0 (lt) :21. lgll et in -Acia Fl. suec. t:89. r92l; soest in vegetatio
56:527.1954.
cķonecķnft. (256. joon.)
- o4ynaHuux
9Į. Taim 5-15
cm kõrge, jässakas, rohtjas. Välimised lehed tumedad, sibularohelised, tumedama servaģa, pikad, enam-vähem ļaiuvad,
I
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scąnįcum (lad. k.)

._

skoone, Skįnest (Lõuna_Rootsi maakond) pärinev.

paljad või võrkviļ1ased; lehetuped ļaiad, kahvatu-punavioletsed; lehehõlmadel palju laiu, 'Leravaid, tagasikäändunud tipuga hambaid; hõļmavahed ļühikesed, enam-vähem hambu1ised, Vä1imiste l.ehtede tipmine
hõlm lai, lühike, odajas. Sisemiste lehtede hõļmad pikad või väga pikad,
kitsad või laia alusega, väļisserval enam-vähem kaardunud, kitsa, väljasiruiunud või tagasikäändunud tipuga, terved või tihedalt ase'tsevate
nooljate hammastega; tipmine hõlm odajas, pikk' väga lühikeste, kõrvaie- või tagasikäändunud teravate külgmiste hõlmadega. Õisikuvarb
määrdunud-punavio1etne, kohati võrļ<villane. Ü1dkatis tagasi ru1lunud,
tumeroheļine. Välimised ü1dkatise 1ehekesed enam-vähem munajassüst_
jad kuni süstjad või ļineaalsüstjad, tavaliselt enam või vähem tagasi
käändunud, violetse tipuga, ebaselge või selge kileja äärisega' tipu al1
kühm või väga 1ühike sarvjas li.se; sisemised üļdkatise lehekesed pike_
mad, kiisamad, lühikese sarvja lisemega või kühmuga. oisik üsna suur,
kiirjas, 3,5-4 cm 1äbimõõdus. Õied hele_pruunikasko1lased, sisemised
palju tumedamad, äärisõite keele aļumisel pinnal punaviol'etne vööt.
Emakasuudmed ja sigimikud tumedad. Seemnis määrdunud{eiliskivi_

256. joon. Skoone võiļille (Taraxacwn scanīcum)
eri lkujuga Įehti. orig'
32 Eestl NSV floora VI
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257. joon' Skoone võilille (Taraxacum Scanįcum) leiukohad Eestis.

punane' ü1aosas pikkade teravate ogadega' allosas lühikeste näsadega,
umbes 0,3 cm pikkune; nokk 0,1 cm pikk, kitsas, ruljas; pappus valkjas,
0,8-0,9 cm pikk.
Õitseb mais.
Leitud Eestist ainult paarist kohast Pärnu rajoonis ja Paistust Viljandi rajoonis (257. joon.) . Kasvab liivaste1 teeservadel, 1<õrgematel
rannaniitudei ja niisketel niitudei.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peale Eesti lra Lätis ja Leedus. Esineb
Soomes, Taanis, Rootsis, Ho1ļandis, Belgias, Prantsusmaa1, Itaa1ias ja
Inglismaal; USA-s, sealhulgas ka Aļaskas sisseviiduna.

Eelmisele 1ähedane liik, kuid erineb sel1est 1ehehõlmade asetuse
ning tipmise hõļma hambulisuse, pikkus,e ja laiuse poolest; lehed on
tumedamad rohelised; üldkatis sageli 1ühem ja 1aiem ning vähem tagasi
käändunud; viljad suuremad'

ll. Gotlandi võiIill
Taraxacum gotĮandįcum| (Dahlst.) Dahlsi.,
Bot. Not. 1909: 17l' 1909-et in Acta Fl. Suec. |:92. 1921'
erųthro- :T.l69.
spermurrL Andrz. subsp. gotĮandiculn Dahlst. in Bot. Not. l905
1905.
o4ynariqliK roTflaHĀci<uü. (25B. joon.)
-

l
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gotĮandicum (lad.

k.) + gotlandi, Gotlandi saarelt

pärinev
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258' joon. Gotlandi võili1l (Taraxacurn gotĮandicum)
a _ taime üldkuju' b _ eri kujuga lehti. orig.
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259. joon. Gotlandi
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võilille (Taraxacum gotĮandĮcurn) leiukohad Eestis.

9Į. Rohttaim, 3,5-l0 (13,5) cm ļ(õrge. Lehed hele, mõnilrord Sina_
kasroheļised, täiesti või peaaegu paljad, 2,|-7,5 cm pikad ja 0,6-2 crn
laiad; 1ehehõlmad väikesed, pikalt rõhtsa1t eemaldunud, vahel ü1essuunatud tippudega, noorema'teļ eksemp1aridel ja välimistel 1ehtedel laiemad, sageli küüsjad, peaaegu terveservalised, tavaliselt laiemate hõlmavahedega ja sageli hõlmade vahel vaba keskrooga; leheroots ļühike,
499

punavioletne. Õisikuvarb tumeroheline, lühike, õisik veidi kumer või lame,
väike, 1,0-2,0 cm ļäbimõõdus. Õied tumekoļļased, äärisõite keele väli_
misel pinnal punavioletne vööt. Õietolm oļemas. Sigimikud ja emaka_
suudmed mustjasrohelised. Üldkatis heleroheline, lühike, seļl,e vä1imised
leheļ<esed sisemistele iigistunud, kahvatu- kuni tumerohelised, lühikesed,
enam-vähem munajad kurii munajassüstjad, vaikja või roosaka kileja
äärisega, lühidalt teritunud, väikese tumeda kühmuga; sisemised ü1dka'tise lehekesed 0,9-l,2 cm pikad ja suurema kühmuga' Seemnis tellis_
kiviplrnane, jämedavõitu,0,3-0,4'cm'pikk ja 0,05 cm lai, lühikeste tuge_
vate ogadėga, 0,05-0,09 cm pikkuse nokaga; pappus koosneb valgeist
karvadest, koos kandjaga 1,2-I,4 cm pikk.
Oitseb mais, juuni algul.
Seniseil andrneiļ Eestis levinud.ainult Saaremaal, ja Pärnu rajoonis
(259. joon.). Kasvab lookadastikes, põllupeėnardel ja luidetel.
Üļdlevik. Väga piiratud areaa1iga 1iik: leitud Nõukogude Liidus
Eestist, peale sei1e esineb veel ainult Rootsis Gotlandi ja Ölandi saarel.

Taraxacum Įaeturn ļ (Dahlsi.) Dahlst. in Sernan12. Ere võilill
der et a1., Bot. Stud. (Kjellman) lB3. 1906 et in Acta Fl. Suec. I : 96.
l92l; Lindb. fil. in Acta So'c. F. Fl. Fenn. 29 (9) :45. 1907; Soest in
T. ergt|trospermum. Andrz. subsp.
Nederl. Kruidļ<. Arch. 49:228' |939.
1905:
109.
1905. Olyrauuur npr<uk.
Not.
laetum Dahlst. in Bot.
(260. joon.)

9ļ. Taim 5,4-8,5

(14,5) cm kõrge, rohtjas. Lehed kahvatu- või
helerohelised, tavaliselt servadel alĮa käändunud, enam või vähem paljad, noorelt veidi karvased, 4,0-5,5 cm pikad ja 0,7-|,4 cm laiad, lühikeste või pikemate korrapäraste, sümmeetriliselt koimnurksete, horisontaalselt laiuvaįe terveservalisie või vähehambuliste hõimadega ja terava
ti'pmise hõlmaga. Keskrood kahvatu- või kollakasroheline (vahel mõnel
sisemisel 1ehel punakas). Õisikuvarb üieni roheline või enam-väheņ
määrdunudpunane' alusel roheļine või kollakasroheļine. Õisik l,0-2,5cm
läbimõõdus, õied puhas- või helekollased, äärisõite keele välimisel pinnal
heledam või 'tumedam punavio1etne vööt. Õi,etolmu rikkalikuit; emakasuudmed ja sigimikud kol1ased, vahel määrdunudkoļlased. Üldkatis
lühike, heleroheline, vahel hallikas ja veidi vahakirmega liaetud. Välimised üldkatise lehekesed iühikesed' ei ületa sisemiste poolt pikkust, munaiad või munajassüstjad, sisemistele ligistunud, r,alkja või roosaka kileja
äärisega, tipus väike kühm; sisenrised üldkatise lehekesed Suure punase
või punapruuni sarvja lisemega, 0,9-l,2 cm pikad, süstjad. Vili on
punapruun kuni tume-punavioletne seemnis, 0,3--0,4 cm pikk ja 0,04 cm
lai, peenikeste teravate ogadega; nokk 0,02-0,08 cm pikk, vahel kooniline; pappus koos kandjaga 0,9-1,2 cm pikkune, koosneb valgetest karvadest.
Õitseb mai lõpul, juuni algul.
'|
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260. joon. Ere võilill (Taraxacum Įaetum)i a'
taim,e üldkuju, b
eri kuj,uga lehti. orig.

_

-

Eestis levinud peamiselt Saare- ja Hiiumaal, Vormsil ja Noarootsis;
üks leid on ka FĪarju rajoonist. (26l. joon.) Lookadastike ja lagedate
loodude, liivikute ja teiste soojade pinnaste ļ<arakterliik; näib eelistavat

kultuurist vähem mõjustatud kasvukohti.
Üldlevik. Nõukogude Liidus peale Eesti ka Lätis. Esineb Soomes
(Ahvenamaal), Rootsis, Taanis, Norras, Saksa DV_s ja FV-s (Läänemere ranniku aladel). Seega on põhiliselt subatlantilise areaaliga 1iik.

l3.

Taraxacum obscurans1 (Dahlst.) Hag1. in
Tumenev võilill
Hyl. Förteckn. Skand. växter ll. l941; Üksip in Eesti taim. määr. oga.

I

obscurans (lad. k.)

-

tumenev, tumedaks muutuv
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261. joon. Er,eda

J

võiliļle (Taraxacum Įaetum) ļeiukohad Eestis.

l966.
- T. įaetum Dahlst. Subsp. obscurans Dahlst. in Bot. Not. 1909:
176. 1909 et in Acia Fl. Suec. 1: t0l. 192t; Lindb. fil. in Acta Soc.
F. F1. Fenn. 29 (9):a5. rc07.
reugerc,ņaü. (262. joon.)
- o4ynauuzx
9ļ. Üsna tugev rohttaim, (5,0)
5,5-lt (l5) cm kõrge. Lehed tume_
siniroheļised,3,0-6,8 cm pikad ja 0,B-1,4 cm laiad,5 või 6 paari pik_
kade, tipus tagasikäändunud koimnurksete kuni süstjate (peaaegu keskrooni uiatuvate) hõlmadega, vähehambulised, 1aia odaja hambulise tipmise hõlmaga' Lehetuped kahvatud, serva1 enam-vähem punavioletsed'
vahel kohati kahvatu-punavioletsed; leheroots punakas kuni punarrioletne.
Õisikuvarb tumeroheline, õisik suur, l,5-3 (5) cm läbimõõdus; õied helekollased, äärisõite keele a1umisel pinna1 ha11_ või tume_vio1ettpunane
vööt. Sigimikud kollased (äärmised mustjad), emakasuĮldmed tumeda_
mad. Õietolmu enamasti rikkalikult (harvemini
- Ī. egens
- õietoļ_
muta). Välimised üldkatise ļehekesed süstjad, ulatuvad
sisemiste keskkohast kõrgema1e, ļaiuvad, munajad või munajassüstjad, kohati kaardunud, Iaia valkja kileja äärisega, tipu all roheline või pruun sarvjas'
1ise; sisemised üldkatise 1ehekesed l,0-l,l cm.pikad, Suurema sarvja
lisemega. Seemnis tume-violett- või kastanpunane, teravate ogadega, aīloSaS enam-vähem näsaline, 0,35-0,45 cm pikk ja 0,04-0,05 cm lai,
0,02-0,1 cm pikkuse nokaga; pappus valgetest karvadest, koos kandjaga
1,0-1,5 cm pikk.
Oitseb'mais, juunis.
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262. joon. Tumenev võii,t|I (Taraxacunl obscurans):

kuju, b

-

eri kujuga lehti' Orig'

a

-

taime üļd-

Eestis esineb SamaSuguStel kasvukohtadel nagu eelmine liik, ļruid
'peale läänesaarte ja mandri lääneosa ka idapoolsematel aladel Põhja_
bestis. Kasvab loodudel, rannikuiļ, rannanõmmedel, laidudel, įeeradade
ääres; on kultuurilembesem kui eelmine liik. (263' joon')
Üldlevik. Väljaspool Nõukogude Liidu Balti vabariike 1aialdaselt
levinud Soomes, Rootsis, Lõuna-Norras, TaaniS, Saksa DV-s ja FV-s
ning Inglismaal.
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263. joon. Tumeneva

võililįe (Taraxacurn obscurans) įeiukohad

E,estis

Pea,e põhivormi on Eestis Loode-Saaremaalt leitud
ka Ī. egens
Dahlst. in Bot. Not. 1909:177. 1909, mis erineb põhivormist
pearniselt
õietolmu puudumise poolest.
T. obscurans on lähedane T' Įaetun'ile, seepärast
käsitati teda valem
viimase alamliigina. Põhiļised ėrinevused T. įaįtum'ist:
kasvult tugevam,
lehed tumedamad, leheh.õlmad
ļaiemad,
õisikuvarį
tumeroheline,
-sageli
Pļk9m' õisik suurem, heledam koliäne, äärisõied pikemaJ; õitseb umbes
nädala võrra hil,jem.
14. Liiv_võilill
Taraxacum psaft7mophiĮurnl (Hagl.) Saarsoo in
"iĻ-i:
Arkiv Bot' Ser. 2. 4- (17) :5l9. tg62'
i.
obscuraĻ, īoärrįĮ.;
- (3) : 3a0. 1946. oĀysaĮrq].{ķ
Ī. psammophįļum Hagl. in Bot. Not. t946

-

necqauuri. (264. joon.)
9Į' Taim 9-l5 (17) cm kõrge, rohtjas. Lehed 7,0-14'5
cm pikad
ja 2,0-3,2 cm laiad, peaaegu püstised, hailikasrohelised,
süstjad, prtira"
hõlmadega; külgmised hõlmad pikad, kitsasrombjad kuni
ļineaaļsed,
enam-vähem naaskeljas-hambuļised, teraVa, kõrvaIekäändunud,
harve_
mini väljasirutunud tipuga, nende aļumine pind lame või veidi
kumer;
tipmine hõtm odajassüstjas, välja sirutunud, ieritunud, se]ļe
basaalhõl_
mad kõrvale käändunud, ļ<itsad ja teravad. Lehetuped
įahvatud või veidi
värvunud. Õisikuvaņb enam-vähem paljas, IehtedĮst pikem.
Üldkatis
paks, enamasti tumeroheline, sette įatimised lehekeseä
munaiassüsijad
Ī psammophilum (kr. k.) _ liivalembene, liiv-'
liiva_.
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264. joon.

Liiv-võililļ (Taraxacurrl psanrnophiĮun). orig.
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265. joon' Liiv-võil,ille (Taraxacurn psammophįĮum) leiukohad- Eestis.

kuni süstjad, märgatava äärisega' sisemistele ligistunud või tagasi käändunud, tipus laiade sarvjate lisemeiega; sisemised üldkatise ļehekesed
0,6_l,3 cm pikad, tipu all väga paljude 1aiade sarvjate lisemetega.
Õisik helekollaste õitega, l,5-3 (4) cm ļäbimõõdus. Õietolm olemas.
Emakasuudmed punakad, vahel veidi rohekad. Seemnis 0,4-0,45 cm pikk
ja 0,05 cm lai, ruljas, kastanpruun_punan.e' vahel veidi tohekas, üļaosa
tihedate ja teravate ogakestega, allosa näsaline või si1e; noka pikkus
0,07-0,1 cm; pappus valgetest karvadest, koos kandjaga 1,0-1,2 cm
pikk.

Eestis esmakordselt leitud 1957. a. Harju rajoonist, Vasalemmast;
nüüd on iisandunud veel ļeiukoht Vormsil. (265' joon.) Kasvab loodudel
(paelool) ja- liivarandadel.
Üldlevik. Seniseil andmeiļ leidub Nõukogude Liidus Eestis ja peale
sell,e Rootsis Öļandi saarel. Tüüpi1ised kasvukohad on 1iivased nõļvad,
luited ja nõmmed.

Väga 1ähedane T. obscuraLzs'ile. <Flora Europaea's> paigutaiud
T. ergthrospermutrL liikidegrupi alla.

l5. Kuivalembene võilill - Taraxacum xerophįlumI Markl. in Acta
Bot. Fenn. 23:87. 1938; Schischk. et Tzvelj. in Fl. URSS 29:494. 1964.
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no 184. 1938.
-ariri.
- O4ynaHurzr cyxonrc,6u(266. joon.)
Į. Taim B,0-|7'5 (25) cm kõrge, rohtjas, varre alus roosakasvioletne' Lehed süstjad kuni munajassüstjad, keskmiselt l,1 cnr 1aiad ja
4,2-4,7 cm pikad, sageli osaliselt violetjaspruunid, kitsaste hõlmadega,
terve või vähehambulise servaga, pikkade, ülaosas 1ai,enevate tuppedega.
Külgmised hõlmad enam-vähem rombjad, laiade ja lühikeste, püstiste
või kumerate tagasikäändunud tippudega, sageli lrõrval,e käändunud,
terved või üksiku,te hammastega, alumised võrd1emisi 'teravad' kõige
ülemised tömbivõitu. Hõlmade vahekohad enamasti suuremate, vaheļ
lühikeste hammastega. Tipmine hõlm enamasti väike, kolmnurkne kuni
nooĮias (odajas), sageli tipu poo1e tugeva1t 1aienev ja iömbivõitu tipuks
üieminev, mõnedel eksemplaridel laiade ja hambuliste basaalhõlmadega,
SuuI,'munajas-odajas, tömp. Varre allosa kaetud Suf,flüd lehtede jäänustega; leheroots alļosas enam-vähem purpurpunane. Ūldkatis väike, väli_
mised lehekesed munajassüstjad, ei ulatu üĮe sisemiste keskkoha, va1kja
ki1eja äärisega, sisemistele ligistunud, sage1i tagasikäändunud tipuga;
sisemised |,l-l,2 cm pikad, tipu all mõned sarvjad lisemed, samuti ka
väļimistel. Õisik väike, vähes,eõieline, heleļ<ollane, lame või kumer. Äärisõied 1amedad, nende keele a1umisel pinna1 ha11ikasvio1etne triip. Õie_
tolm puudub. Emakasuudmed ja sigimikud hallikassinised. Seemnis hallikasruuge, keskmiselt 0,25 cm pikk ja 0,05-0,08 cm lai, kitsas, terav,
ülaosas tihedalt ogaline, 0,02 cm pikkuse nokaga; pappus valgetest karvadest, koos kandjaga 0,9-1,0 cm pikk.
Į
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266. joon. Kuivalembene võililll (Taraxacum xerophiĮum).
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267. joon. I(uirralembese

võilille (Taraxaatm xerophtĮum) leiukohad

E'estis.

Õitseb mais, juunis.

Eestis võrdļemisi haruldane Spontaanne 1iik; esineb Saaremaal ja
mandri ļäänerannikul (tugeva tendentsiga läänepoo1seks levikuks) kui_
vadel kasvukohtadeļ, nagu loodudel, luidetel, mererannikuil suprasaļiin.
setel niitudeL (267. joon.)
507

Üldlevik. Seniseil andmeil ļeitud ainult Nõukogude Liidus Eestist

ja Rootsis Õlandi saarelt.

Kuivalembene võiliļl on Ergthrosperma-sektsioonis võrdlemisi eraldi
seisev liik, seepärast on ta <NSV Liidu flooras>> paigutatud obĮiqua-sektsiooni liikide hulka. Kõige lähedasem on ta T. Įaetum'ile, nii et nende
eristamisega teineteis,est on raskusi. Eriti omapärane on kuivaļembese
võiliļle viljade värvus
hallikaspunane või -ruuge, mida pole märgitud

-

ühelgi teisel liigil.

16. tuuge võilill

- Taraxacum fuluurrtl Raurrk. in Dansk Exkurs.
1906; Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fļ. Fenn. 29 (9):al1907; Dahlst. in Acta Fl' Suec. 1:1l9. l92l; Uksip in Eesti taim. määr.
693. 1966.
- T. Dahįi.į Dahlst. in Bot. Not. 1935:301. 1935. -- o4yoanuarc
TeMHoxeJITltü. (268. joon.)
2Į. Taim rohtjas, (4,0) 10-20 (25) cm kõrge, allosas sageli veidi
punakas. Lehed (0,8) 0,9-1,9 (3,0) cm laiad ja 3,8-19,5 (23) cm pikad,
mõlemalt pinnalt tavaliseįį peaaegu paljad (vahel veidi karvased), hele_
rohelised, 4 või 5 paari hõlmadega; hõlmad koļmnurks,ed või rombjad,
kõfvale käändunud, nende serv ja hõlmavahed tihedasti teravahambali_
sed, samuti leheroots alumises osas. Leheroots värvuseta, punaste Servadega või helepunane, keskrood värvuseta. Õisikuvarb ,tavaliselt heleroheline, lühike; õisik kerajas, 1,5-3 (4) cm 1äbimõõdus. Üldkatis lühike,
enamasti tagasikäändunud lehekestega. Välimised üldkatise lehekesed
süstjad, eemalehoiduvad või sisemistele 1igistunud, ulatuvad üļe sise_
miste keskkoha, selge kileja äärisega ja tipu all kühmuga. Sisemised
ü1dkatise lehekesed 1,3-l,B cm pikad, nende tipu all hästi arenenud
kühm. Õied helekollased, enam või vähem punas'te tipmertega, äärisõite
keele alumisel pinnal tumevioletne triip. Õieiolm puudub. Sigimikud ja
emakasuudmed kollased kuni haļlrohelised (peamiselt välimised). Seem*
nis ruuge (orānžikas kuni kuldpruun), keskmiselt 0,3-0,45 cm pikk ja
0,04-0,05 cm lai, kõige laiem ülemises kolmandikus, üleni kaetud pik_
kade ja lühikeste teravate ogadega; nokk 0,05-0,0l cm,pikk; pappus
valgetest karvadest, koos kandjaga l,l-1,9 cm pikkune.
Õitseb mai lõpul, juuni algul.
Eestis seni leirtud peamiselt Saaremaalt (üks leid ka Tallinn-Nõm_
melt), kuid näib olevat võrdĮemisi sage. (269. joon.) Kasvab loodudel
niisketes lohkudes, meresaartel, metsaservadel, liivastes männinoorendi_
kes, niiskeis lepikuis jm.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Balti vabariikides ja Karjalas. Soomes,
Rootsis, Norras, Taanis, Belgias, Inglismaal ja Prantsusmaal.
fl. ed. 2,25B.

- |7'

Sirpjas võilill
Taraxacum falcatum2 Btenner in Medd. Soc.
F. Fl. Fenn. 34 :25. 1908.
T. brachņcra,num (Dahlst.) Markl. in Acta

l

fuĮaum 1lad. k.)

.-

z falcatum (lad. k.)
508

-

ruuge, oranž.
sirpjas, sirbikujuĮine.
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268. joon. Ruuge

võilill

(Taraxacunt futuum\:

a

Orig'
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269. joon. Ruuge

\.-.*.-/tą

.r

.)
'r..J

.ļ

võilille (Taraxacun fuĮuumJ leiukohad Eestis

Bot. Fenn. 23:34' l93B.
T' fuĮaum Raunk. Subsp. brachgcranurrl
Dahlst' in Ac'ia Fļ. Suec. -l :124. 192l.
T' faĮlax Petterss. in Eklund
in Mem. Soc. F. F1. Fenn. t0: 19l. 1934, -nomen.
o4y,lanuĮ4K cepnoBį{Ä-

nrtü. (270. joon.)
9ļ. Taim rohtjas, keskmiselt li,0-20 (25) cm kõrge. Lehed õhuke,sed, tumerohe1įsed, sage1i hal1ikasrohe1ised, piklik_keeljad kuni süstjad,
sulglõhised, l1,0-23 cm pikad ja 2,5-4,9 cm laiad. Lehetuped rohekad,
sageli roosad, osaļt ļühikarvased kuni võrkvil1ased. Kü1gmised hõlmad
ruliunud servaga, kolmnurkse alusega, pikkade kitsaste naaskeljas-hambuliste tagasikäändunud sirpjate tippudega, hõļmavahed pikkade naas"
keljate hammas'tega. oisikuvarb püstine, he1erohe1ine, aiuse1 veidi kar_
vane või paljas. Õisik l,5-3,5 cm läbimõõdus, mõnikord tihedal,t aset_
:Sevate kitsaste õitega. Üļdkatis 1ai, lühike, se1le välimised ļehekesed lühi_
kesed, munaj assüstj ad, veidi sigmakuju1ised, kõrvaie käändunud või
.sisemistele 1igistunud; sisemised süstjad, vä1imistest pikemad, |,4'2,0 cm pikad. Õietolm puudub. Õied tumekollased, äärisõite keele välimisel pinnal tumedam triip. Seemnis 0,35-0,4 cm pikk ja 0,05 cm lai, beež|kas-maärdunudko1lane, roide1ine ja kurru1ine, oga1ise tipuga, 0,06'0,1 cm pikkuse nokaga; pappus valgetest karvadest, koos kandj aga 1,21,8 cm pikk.
Õitseb mais, juuni algul.
Eestis levinud Saare- ja Hiiumaal, Loode_Eestis ja mõnes kohas
"510

270' joon' Sirpjas või|ī|l (Tarax,acum falcatum). orig.

Lõuna-Eestis. (271. joon.) Kultuuriļembese, kuid Spontaanse liigina
raiesmikel, niitudel, liivikuiļ ja luidetel, jäätmaadel ning mefesaartel.
Üldlevik. Seniseiļ andmeil levinud Nõukogude Liidus Ees'tis ja Lätis,
peale sel1e vaid Kesk-Rootsis ja Ö1andil.
Väga lähedane T. fuluum'i\e, Seepä,rast ühendatakse need 2 liiki ja
T. brachggĮossum vahe| omaette rühmaks Fulua (seemnise ruuge vär_
vuse järgi)

Lühikeeleline võilill
Taraxacum brachųgĮossurn | (Dahist.)
Dahlst. in Sernander et a1., Bot. Stud. (Kjellman) 183. 1906 et in Bot.
Not. 1909 :172. 1909, in Acta Fl. Suec. I : 126. l92l et in Arkiv Bot. l0
(ll) :23. l9ll; Soest in Nederl. Kruidk. Arch. 49:235. 1930. - T.
ergthrospermum Andrz. subsp. brachųgĮossum Dahlst. in Bot. Not. 1905 :
o4y,laHĮļZK KopoTKoqslI.INoņHiĮ. (272' joon.)
l70. l905.

lB.

-

I
keel)

brachggĮossum (kr. k.)

-

lühikeele1ine (sõnadest brachgs

_

lühike, glossas

_

5lt

\

į

t

I

t
I

I

t

I

I

I

!

I

ļ

o

^.r'!it.r.,
.)

ļ

27Į. joon. Sirpja võilille (Taraxacum |aĮcatun) įeiukohad Eestis.

E. Taim (5) 7-l4 (l5) cm kõrge, rohtjas. Lehed tumerohelised,
.5,3-14,0 cm pikad ja 0,9-2,8 cm laiad, sageli enam või vähem pruu_
nika varjundiga; tuped laiad, hambulised, kahvatu-punavioletsed; lehehõļmad enam või vähem pikad, rombjad kuni küüsjad, vähesįe hammas_
tega, sageli veidi tagasi või kõrvaļe käändunud, teravate tippudega; hõlmavahed lühikeste hammastega. Leheroots veidi kandiļine, punakasvioļetne. oisikuvarb üsna pikk, kahvatu-punakasvioletne või rohekasmust
pruunvioletse varjundiga. Üldkatis pikk, sageli tumeroheline, sisepinnal
iseloomulikult pruunikas kuni pruunvioletne. Välimised üldkatise lehekesed munajassüstjad kuni süstjad, ligisrtunud või eemaldunud, tagasikäändunud tipuga, tipu all puudub kühm, vahel esineb väike sarvjas
lise; sisemised üldkatise l,ehed l,1-l,3 cm pikad, enam-vähem märgatava kühmu või lühikese sa1vja lisernega. Õisik l,2-2 (2,5) cm läbimõõdus. Õied tumekollased, äärisõite keele vä1imisel pinnal pruunikasvioletne vööt. Õietoim olemas. Emakasuudmed rohekasmustad. Seemnis
tume-pruunikasruuge, keskmiselt 0,3-0,4 cm pikk ja 0,02 cm lai (kõige
ļaiem koht keskel), ülaosas teravate kitsaste ogadega, al1osas sageli
näsaline; noka pikkus 0,06-0,07 cm;' pappus vaigetest karvadest, koos
kandjaga kuni 1,2 cm pikk.
Õitseb mai lõpul, juuni algul.
Eestię: seni ļeitud harva vaid Lääne-Saaremaall (273. joon.). .Kasvab teeservadel ja kruusaaukudes, samuti ka loodudel, seepärast p,ee,
5t2

b

272. joon. Lühikeeleline või:,ī|l (Tarax'acum brachggĮossum):
eri kujuga lehti. Orig.
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273. joon. Lühikeelelise rrõilille (Taraxacum brachggĮossunz) leiukohad Eestis.

liiki siiski spontaanseks, ehkki ta on Ergthrosperfta-sektsiooni:
esindajaist kõige kultuurilembesem.
Üįdlevik. ūõukogLrde Liidus ainult Eestis, väga 1aia1t aga Rootsi
lõunapoolsemas oSaS ning Gotlandi ja Ölandi saareļ.
Lähedane kahele eelmiseĮe liigi1e.
tal<se

19. Soonis-võili|l
- TaraxacLĮtn isįhmįcoļa ' Lindb' fil. in Acta Soc.
F. Fļ. Fenn. 29 (9):a2. 1907; Dahlst. in Acta Fl. Suec. 1:l3B. 1921. -.

oĀynattulrt< IepexBaTbļĮ:I

'

(274. joon.)

2Į. Tavaliseit mada1 (5-10 cm), kuid Eesiis l4-3B cm kõrgune.
rohtjas taim. Lehed hallrchelised, 14-20 (25) cm pikad ja 3,0-3,7 cm
laiad, ļaia aiusega, a1umise1 pinna1 (eriti noorelt) hajusa1t karvased,:

vahel ka pealmise pinna roodude1; leheroots ļühilte, kaarduv, rohe1ine.
Lehehõ1mad väiļ<esed, vahel ļ<õrvaļe käändirnud või eemale hoiduvad,.
kõverdunud, nende servadel ja keskroo lrohal enam või vähem arvukalt
üsna pikki ja peenikesi harnbaid. Õisiļ<ul,arb (eriti noorelt) l,äga karVane. Üldkatis heleroheline, selle välimised 1ehekesed väga väikesed,.
peaaegu ļineaalsed, kitsa kileja äärisega, iipu al1 vahel väikese kühmuga; sisemised üldkatise lehekesed l,2-l,5 cm pikad, tipu all kühmu

l
koht)

įsthmįcoĮa (lad. k.)

-

maakitsuselt pärinev (isthmus

-

maakitsus, soonis, vöö_

514
I
l
Į

või väikese sarvja lisernega. Õisik kuni 3 cm läbimõõdus. Õied helekol'
1ased, äärisõite keele alumisel pinnal haļlvioļetne vööt. Õietolm puudub.
Seemnis heleruuge kuni punapruun, kuni 0,4 cm pikk ja 0,07-0,08 cttl
lai, kõige ļaiem keskeļ või veidi ülalpoo1, kurruiine, tipuni kaetud lühikesie ja suhteliselt 1aiade ogadega, .allosas enam-vähem näsaline; tipp
läheb üle 0,07-0,08 cm pikkuseks kooniliseks nokaks; pappus valgetest
karvadest, koos kandjaga 1,6-1,7 cm pikl<.
oitseb mai iõpul, juuni algul.
Eestis ļeitud seni peamiselt Saaremaa|t, aga ka Põhja-Eesii ranniku
lähedalt, Tartu rajoonist ja Lõr-rna-Eestisrt. (275. joon.) Kasvab ranna-

274. joon. Soonis-võililļ (Taraxacum isthnt'icoĮa). otig
33N
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275. joon. Soonis-võiliļle (Taraxacum isthmicoĮa) ļeįukohad Eestis.

val1idel' tee- ja metSaSefVade1, kuivadeļ niitude1. Tugevasti apofüütne
liik.
Üldlevik. Nõukogude Liidus Eestis, Lätis ja Karjala maakitsusel..
Peale selļe leitud vaid Soomest ja Õlandi saarelt.
Esineb tava1iseļt vähesearvuliste rühmadena; Sarnaneb T. furuun'iga.
Taraxacum intercedens1 Markl. in
Schischk. et Tzvelj. in trl. URSS 29 : 500.

2a' Vahelmine võilill

Bot. Fenn. 23 : 80. l93B;
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no 1B3. l93B.

-ro,{HķIü. (276. joon.)
9ļ. Taim (3,5) 5-13,5

-

Acta
1964-

o4yeaHĪĮIrK [poMe)Ky_

(15), harva kuni 35 cm kõrge, suhte1iseļt
jämeda juurega, alusel kaetud surnud 1ehtede arvukate tumepruunide
jäänustega, nende kaenias on rohkesti viļlkarvu. Lehed 3,2-24,6 cm
pikad ja 0,6-1'6 cm laiad, hal1ikasrohelised, täiesti või peaaegu pa1_
jad, sulgjagused, arvukate pikalt teritunud, sageli allakäändunud rombl
įate külgmiste hõlmadega, väiksemate hõļmavahedega, hambulised; tipmine hõlm kitsas, suhteliselt väike, kolmnurkne või rombjas. Õisikuvarb
enam-vähem tõusev, õisiku all nõrga ämblikuvõrkja karvastusega. Üldkatis roheline, selle välimised lehekesed munajad kuni munajassüstjad,
L įntercedens (lad. k.)

5r6

_

vahelmine.

sisemisteļe liibuvad, nendega peaaegu ühelaiused või veidi laiemad,
rohtjad, enam-vähem roosaka Sefvaga' kühmuta; sisemised l,4-l,9 cm
pikad, välimistest tavaliselt kuni kaks korda pikemad, lineaalsed, rohĻ
jad, ülaosas enam-vähem punakad, tipu aļl vahel lühikeste ebaselgete
sarvjate lisemetega. Õisik 0,9-2,l cm läbimõõdus, õied helekollased,
äärisõiįe keele alumisel pinnal lai määrdunudvioletne vööt. Õietolm puu_
dub. Emakasuudmed ja sigimi,kud rohelised. seemnis punakaspruunruuge, 0,3-0,4 cm pikk ja 0,05-0,07 cm lai, mõnede pikivagudega; üla_
osas kaetud lühikeste terava,te ogadega, allosas peaaegu sile; noka pik_
kus 0,07-0,1 cm; pappus koos kandjaga 1,1-1 ,7 cm pikk, valge, sageli
pruunika varjundiga
Õitseb mai lõpul, juuni algul.
Kasvab Eestis peamiselt läänesaartel (üks leid ka Lääne-Eestisi
mandri siseosast) ha1ofiilseteļ rannaniitudel, loodudel niiskeis iohkudes
ja luidetevahelistes nõgudes. Spontaanne liik. (277. joon.)

276. joon. Vahelmine võ|rtll (Taraxacurrl įntercedens.).
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277. jootl. Valrelnrise r,õililļe (Taraxacutn intercederls) l'eiukohad Eestis

{Jldlevik. Baltosl<andia neoendeem. Seni 1eitud Nõukogude Liidus
aįnrrlt Eestist ja Rootsis Öļandi saareļt.

Liigi

süstemaatiline asend on huvitav: morfo1oogi1iseļt ori ta kül_
ane PaĮustrla-sektsiooni 1iiliide1e, eriti l. egregiun.l'i\e, mil_
lega esineb sage1i koos või ühesugustei kasvukohiadel 1ubjariļ<ļ<ai1 või
neutraa1seiļ muļdadel. Fülogeneetiļiselt asetseb T. įntercedens ErųtltroSpernxa- ja Palustria-sel<tsiooni vahel. Võimalil<, et tänu konvergentsele
sõltrrmatu1e arengu1e on eri sektsioonides krrjunenud öko1oogi1iseli ja
morfo1oogi1iselt sarnased liigid. G. Marļ<1undi väide (193B), et T. įrutercedens an tekļ<inud Palustrįa- ja Erųthrosperma-sektsiooni mõne liigi l<una_
gise omavahelise ristumise tulemilsena, rlõib o1ļa tõenäoline. Richards ja
Sel1 on 1iiki lähemaļt käsitlemata paigutanud selle T. sįmiįe rühma.

laļtki

lähed

* 21'

ĮIaprakatiseline võilill

in Acta Bot. Fenn.
(278. joon.)

23

:

Taraxacunt teneį.ļįsquameuį:xl l,Ąarkļ.
o4yeaHuLrN rouroo6eepr.Įarķtü.

86. l93B.

9ļ" Taim 5-l5 cm kõrge, rohtjas. Lehed

tumerohelised, sulgjagu_
sed, osalt alumisel pinnal ämbļikuvõrkja karvastüSe$ā: Lehetuped įį.āa,
määrdunud-roosakasviol,etsed. Välimised 1ehed süstjad, nende külgmised
hõlmad rombjad, lühikesed, teravate kõrvale- ja sageli tagasikäändunud
järgi)

5ļ8

teneĮĮisquameum (lad.

k.) _ õrna- (hapra-) soomuseline (ütdkatise

lehekeste

;

tippudega, lehetipupoolne serv teLve, allapoole suunatud serv enamvähem hambuline. Tipmine hõlm odajas kuni kolmnurkne, Suur või kesk_
mine, ühel või mõlemal küljel sageli sisselõikega. Sisemised lehed keel_
jassüstjad, teravate hammasiega. Ū1dļ<atis lai, alusel tömpmunajas; välimised ü1dkatise lehekesed õrnad (haprad), lineaa1süstjad, väga Sageli
rohelised või enam-vähem punakad, tipus väga kitsa valkja äärisega,,
valrei tagasi käändunud; nii sisemised kui ka välimised ilma sarvja 1isemeta. Õisik väike, l-2 cm ļäbimõõdus, kumer. oied helekoļ1ased, äärisõite keele välimisel pinrral tumevioļetne vööt. Õietolm olemas. Sigimikurl
tugeva1t esileulatuvad, pikl<ade he1eroheļiste emakasuudmetega. Seemnis
ruugjaspruunikas, umbes 0,25 cm pikk ja 0,07 cm lai, ü1aosa lühikeste
ogakesiega.

oitseb mai lõpul, juuni algul.
Eestis väga haruļdane 1iik, mida on leiiud üksainus kord Saare_
maaļt Kihelkonira ja Taavi vahelt maanteeserval't murul varjus kasva_
vana, (279. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus ainult Eestis. Leitr-rd veel vaid Edela_Soome
skääridest ja Rootsist (Närke maakonnast ja Ölandi saarelt).
Erineb tugevasti teistest Eestist leitud Erųthrosperma-sektsiooni lii_
kidest: välimised üldkatise 1ehekesed on heledad, õrnad, väikesed, pika

278. joon. Haprakatiseline

võilill

(Taraxacurn tenetlĮsquameum)
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279. joon. Haprakati'selise

võiļille (Taraxacum teneĮĮisquamearz)

I

leiukol-rt Eestis.

tipuga ja kitsa äärisega, õisik on väike, intensiivselt kollane, sigimikud
emakasuudmed esileu1atuvad ning tumedad. Viljade värvuselt meenutab mõningal määral T' faĮcatum'it, kuid haabitusel,t sarnaneb kõige
enam Lõuna-Rootsis esineva Įiigiga T. ruberuĮum Dahlst. et Borgv.

ja

22' Lintjas võilill
Taraxacum taenįatuml HagI. ex Holmgren,
Bleking. Fļ. 326. 1942. Dahlst. Soest in Nederl.
- T. commutatum
T. deciplens Raunk. Dahlst. in Acta Fl.
Kruidk. Arch. 49 : 235. 1939.
Suec. l:63. 192l.
oaysaĮrųI{K TecbMonu4nuil. (2B0. joon.)

E. Taim 5-l5-

cm kõrge, rohtjas. Lehed tumerohelised, paljad,
kohati võrkvillased, lehetuped 1äikivaļt rooSapunaSed, laiad või kitsad,
allosas nooljad' Vä1imistel lehtedel arvuka1t laiu ko1mnurkseid tagasikäändunud, enam-vähem terveid, teravaiipu1isi haakjate karvakestega
hõlmu; sisemisteļ lehtedel ja vegetatiiyseil taimedel lehehõlmad pikad ja
kitsad, tagasi või kõrvale käändunud, pikenenud tipuga, .tervevõitu või
hambulise Sefvaga' hõlmavahedes nooljate hammastega. Tipmine hõlm
laiahõlmalistel lehtedel lai, kolmnurkjas-odajas, külgmine osa lühike, terav, enam-vähem tömp või teritunud; pikahõlma1istel lehtedel enam-vähem
odajas-nooljas kuni lineaalne, pikk, külgmised osad pikad, kitsad ja enanr_
vähem kõrvaļe käändunud. Õisikuvarb 1äikivalt purpufpunane, paljas,
kohati võrkvillane. Ü1dkatis lühike, lai, tumeroheline, pruunikas. Välimi_
I
520

taenįatum (lad. k.)

_

lintjas, rihmjas

280. joon. Lintjas või|i|l (Taraxacum taeniatum\

sed üldkatise lehekesed 1ühikesed, munajad kuni munajassüstjad, laia
valkja kileja äärisega, punavioletse, kahkja või violetse tipuga, sisemis_
tele ligistuĻud või įeisį eemaldunud, tipus tagasi käändunud' tipu all
kühmģa või lühikese lisemega; sisemised üldkatise lehekesed ļühikese
sarvja Jatt"gu või kühmuga. oisik lame, 2-3 cm läbimõõdus. Õied hele_
kollaseā, aaiisoite keeļe įalimisel pinna1 pruunikas-purpūrpunane vööt.
oietolm puudub. Sigimikud tumedad kuni määrdunudkoiļased, emakasuudmed tumedad. Sįemnis suhteliselt lai, umbes 0,3 cm pikk, oranžikas_
iel1iskivipunane, ülaosas pikkade teravate ogadega, a11osas näsaline;
noka pikkus 0,05-0,07 cm, pappus valkjas, 0,8-0,9 cm pikk'

Oitseb mais, juunis.
Eestis leitud peamiselt Saaremaalt ja Tallinn-Nõmmeit. (2Bl. joon.)
ja niiKasvab teeservadel, kar.jamaadel, parkides, kaljurandadel, luidetel
tudel.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Eestis ja Lätis. Väljaspool Nõukogude
Liitu Rootsis, Soomes ja Hollandis.

Peale ülaltoodud liikide nendib B. Saars'oo Eestis veel üht Ergthro"
sperma-sektsiooni kuuļuvat liiki - erivärvilist võiliļie (Taraxacum uersįcoļor 1 Saarsoo ined.), mida ta on leidnud Saaremaa lähedalt Salava
saarelt ja Loona1aiuļt 1iivaseguselt rähkmu1lalt. Liiki iseloomustavad

ļ

uersįcoĮor (ļad. k.)

-

erivärviļine.
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281. joon. Lintja

võilille (Taraxacum' ĮaenĮatum) leiukohad Eestis.

õietolmu olemasolu, tumedad emakasuudmed ja pruunid, mõnikord puna_
kad seemnised (pruun värvus on sageli maslreeritud, eriti poolvalminud
viljacel). Et autor hiljem pole seda iiiki rnr-rja1t leidnud ning puudub ka
maierjal selle kirjeldamisel<s, siis on B. Saarsoo andmed jäänud nomenitlatlturireegliteĮe nrittevastavaks kirjelduseks (vt. Saarsoo in Eesti Loodus
415:172. 1940 et in Apophor. Tart. 403. 1949)

2. sektsioon obĮiqua Dahlst. in Acta Fl. Suec. |:37. 192|. Seem_
nis ha1ļikas- või o1iiv-õ1gkol1ane (meevärvi1ine) kuni rohekaspruun,

o,25-0,35 cm 1ai, laiem koht ü1a1pooi kesļ<kohta, ülaosas tihedaļt ilõi har_
valt asetsevate teravate ogadega, allosas' enam_vähem näsaline rrõi sile.
Ūidkatis väike, kahvatu, selļe lehekesed ļaiad, munajad või munajassüst_
jad, lühikesed, kõik või osalt įiks'teisele ligistunud, osa1t pikalt teritunud
ning tagasi käändunucl; välimiste1 įiļdkatise 1ehetr<estel tipu a11 kühm või
sarvjas 1ise, sageli enam-vähem selge ääris; sisemiste1 ainuĮt vahel tipu
a1l kühm. Tairned madalad, sa1edad, harvenrini tugevad; lehecl kahvatud,
hõļmad ļühikesed, tömbivõitu või iühidalt teritunud, harva pikkade ja
suurte teravate hõlmadega. Õied Suured, tumeko11ased (ku11akarva),
vahel sissepoole käändunud.
Sektsiooni tüüp1iik on Taraxacum obĮiquum (trr.) Dahlst.

l.
122

Välimised ü1dkatise 1ehekesed sisemiste1e 1iibunud või kohevaļt
nende vastu, munajad kuni munajassüstjad, laiad, 1fą-1/3 sisemiste

kitsa ki1eja äärisega. Lehehõļmad laiad, teravad ktrni
tömbivõitu või tömbid. Lehetuped värvuseta või kahvatu-punaviopikl<usest,
ļetsed

l.

(23.) Kiivas võilill

Tarax,acum obĮiquum (trr') Dahļst-

-

Välimised ü1dkatise 1ehekesed sisemistele 1igistunud kuni neisį
eemale käändunud , laimunajad ļ<uni munajassüsijad, üle poole (1/2)
sisemiste pikl<usest, pika selge ki1eja äärisega. Lehehõlmad pikad'
enamasti teravad. Lehetuped selgelt punavioletsed
2. (24.) Lamedakeeleline võilil!
Taraxacum pĮatggĮossum Raunk.

l.

-

(23.) Kiivas võilill

Taraxacum obĮiquum1 (Fr. Dahlst. Bot.
Not. l905:l64. l905 et in - Acta Fļ. Suec. l:|42' l92l; Kupffer in
Ī(orresp._b1. Nat.-forsch. Ver. Riga 50:l40. t907; Hand.-Mazz. Monogr.
Gatt. Tarax. I16. i907, p. p.; Soest in Nederl. I(ruidk. Arch. 49 : 2i9.
l939; Schischl<. et Tzveij. in Fi. URSS 29:494. 1964; Üksip irr Eesti
taim. määr. 694' 1966. Leontodon obĮiqutts Fries, Novit. Flor.
suec. ed. l. 13. l8l4 et ed. 2. 248. 1828. -- Exs.: K. Eichrv. Eesti iaimerl

4, no 1B5. l93B.
ķocoIį. (2B2. joon.)
- o4ynaHuux
9ļ. Taim 4,5-20
(25) cnr lrõrge, rohtjas, üsna jämeda juurega;
juurei<ael l<aetud surnud ļehtede tumepruunide jäänustega. Lehed 3,01i,5 cm pikad ja 0,5-2,3 cm laiacl, helerohelised' täies,ti uõi p"rr.gu pa1jad, 5_B paari enam-vähem ailakäändunud, täiesti või peaaegu terve_
servaļis'te, veidi hambuliste külgmiste hõlmadega. Viimased on 1ineaaļsed või pikalt ļ<oļmnurksed; tipmine hõlm väike, tömbivõitu; hõlmavahed
uļatuvad rootsuni (seetõttu näib 1eht sulgjagune). Leheroots įärvusetzt
või veidi punakasvioletrre, paljas, ļ<ohaiti võrkviļ1ane. Õisil<uvarb tavaiį_
selt enam-vähem tõusev, täiesti paljas. Ü1dkatis heleroheline; se1ie vä1i_
mised ļeheļ<esed 1aimunajad kuni 1aisüstjad (munajaspiklikud), 0,l0,i5 cm ļaiad, sisemistele 1igistunud, nendega peaaegu ühelaiused või
neist veidi 1aiemad, hal1il<asrohe1ised, väga kitsa ki1eja äärisega, tipu
alļ vahel tömbi sarvja ļisemega. Sisen-rised üļdļ<atise lehįkesed vä1imistest
kr-rni 2'5 korda pil<emacĮ (l,ļ-l ,4 cm pikad), ilende tipu al1. enamasti
väike törnp sarvjas ļise. oisik su1etr-rcl või r,eidi avaituā, 1ame, 1,0-2,5
(3,0) cm ļäbimõõdus. Õied tumeļ<o1ļased (kr-r11akarva), äärisõite l<ee1e
a1umisel pinna1 punal<uldne tunredanr r,ööt. Siginriļ<ud koļlased, emal<akae1acį nlustjasrohelised. Õietolm olemas. Seemnis ha11ikas_õ1gkollane
(meer,är'r,iline), pikl<ade 'teravate ogadega, 0,3-0,35 cm piĮlli ja 0,05 cm
lai, aļlosas näsa1ine r,õi si1e,0,05_-0,07 cm p:ikl<use nokag:a; pappus va1Į<jas, l<oos kandjaga 1,1-1,4 cm pikk.
Õitseb mai lõpul, juuni algr-rI.

Eestis levinud peamiselt Saaremaal ja mandri 1ääner-anniku1.
ja ka1jurandadel, kruusa_

(2B3' joon.) Kasvab 1uidetel, ļoodudeļ, kļibuauļ<udes ja suprasaliinseiļ r-annaniitudeļ'

I

obĮiquunl (lad. k.)

_

kiivas, kõver, ebasümmeetriline.
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-

taime üļc_
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283. joon;

I

Kiiva võilille (Taraxacum obliquun\ leiukohad Eestis.

Üldlevik. Nõukogude Liidus Eestis. Väljaspool Nõukogude Liįtu
Rootsis, Taanis, Hollandis ja Lõuna-Norras.
<NSV Liidu flooras> toodud levikut (peale Laadoga-Ilmeni vaļdkonna) Ülem-Dnepri, Volga-Kaama, Volga-Doni, Kesk-Dnepri, ÜlemDnestri, Moldaavia, Alam-Doni, Alam-Voļga ja Volga-taguses vaļdkonnas tuleks kontrollida, SeSt ļiiki näib iseloomustavat okeaanilis-alpiinne
Loode-Euroopa areaal (võib ka olla, et on 'tegemist mingi teise taksoniga).

Taraxacum pĮatggĮossum
2. (24.) Lamedakeeleline võilill
T. obliquum (Fr.) Dahlst.
1906.
256.
ed.
2.
fļ.
Exkurs.
Dansk
Raunk',
Fl. Suec. |:|47. L92|. Acta
Dahlst.
in
subsp. pĮatggĮossulrz (Raunk.)
joon.)
o4ylauuzx tUIocKofl3bIĮIķo,slIft. (284.
9Į. Taim 5-l0 (l5) cm kõrge, suhteliselt jässakas. Lehed suured,

I

tumerohelised, paljad, koharti võrkvillased. Lehetuped laiad, allosas enamvähem tiivulised, suured, tume-punavioletsemad kui eelmisel liigil. Väli_
miste lehtede hõļmad enam-vähem kolmnurksed, iagasi käändurrud, terved
või osalt hambulised, teravad, üksikud ü1aosas tömbid; on kas palju
lühikesi või vähemal arvuļ keskmise pikkusega hõlmu. Tipmine hõlm
kolmnurkjas-odajas, lühike, väike. Sisemiste lehtede hõlmad pikad, laiad

I

pĮatgglossum (kr. k.)

-

1ameda-

või laiakeeļeļine.
525

284.

joon. Lamedakeelelise võilille

(Taraxacutn

platggĮossum) eri kujuga l'ehti. orig.

või

tagasi ļtäändunud, iipus lrõrvaIc l<iiändunucļ võį enrtlt_r ļ jiem
laiuvad, teiavad, kohati pikkacle tugevate noolja,te hammastega;
iipmine
hõlrrr odajas-noo1jas, teravate hõlmādega, tipuosas ļ<itsas
või 1ai, terav
tlõi tömp. Õisikurlarb alļosas läikival,t prnr.,ioletne, paljas' kohati
võrk_
i'iļlane' Ü1dkatis ļühiļ<e, sirhteliselt lai, heļeroheline. Väiimised üldkatise
lehel<esed 1aiad, munajad krrni munajassiistjad,
iömbivõitrr või tömbilt
telavad, ulatr-rvad üle sisemiste keskkoīa, enatĪ-t,ähem nrärgatar,a
rialļ<ja
või roheka kileja äärisega, sisemistele ligistr-rnltd r,õi neist järsu1|
ltõrva1e
lia1dunud, tipu all i<ühmrrga i,õi mäi-gatava sarvja lisemega;
sisenristeļ
üldkatise 1ehekestel samuti tipu all niärgatav l<iihm või sarvjas
lise.
oisik lame, 3-4 cm 1äbimõõdus, kas sulūrrd, sissepoole käänrlunud õie_
keel'tega, või enam-vähem avatud, lamedate õlekeĖltega.
oied peaaegu
kuldkollased, nende keel sissepoole käändunr-rd või larie, äärisõite
keele
välimisel pinnal punakuldne vööt. Õietoļm olemas. Sigimikud
kollased,
emakasuudmed tumedamad. Seemnis õlgkoliane, pisut
jumega,
Įruunika
ülaosas pikkade teravate ogadega, allosas enaÄ_vähĖm
näsaline või
526

l<itsad,

läįesti sile, kõige laiem keskkohast kõrgemal, sealt aheneb 0,l 0,l5 cm
pikkuseks koonilisru1jaks nokaks; pappuS valkjas, ļ<eskmiselt 0,9 cm
pikk.

Õitseb juuni algul
Eestis Seni leitlld ainu1t Lääne-Saaremaalt. (2B5. joon.) Kasvab luiteil ja rannikul Įiiva- ja kaljupinnasel.
Ūļcilevik. Nõul<ogr-rde Liidus Eestis' S1<andinaaviamaades (Roo,tsis,
:Soomes' Taanis, Norras), Saksa DV-s ja FV-s (Läänemere rannikul).
obĮiqua-sektsiooni iseloomustab Loode-Euroopa okeaani1is-a1piinne
areaaļ. T. obĮiqutLm on triploidne ja T. pĮatggĮossunz ietrap1oidne ļiik.
sektsioon SpectabĮ'Įia Dahlst. in Acta Fl. Suec. |:37. 192l et in
Ķungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. III. 9 (2):5. 1930. - Seemnis
,õlgkollane, pruunikas_õlgkollane või enam-välrem ruuge, väga laia, tihedaļt teravate ogadega kaetud tipuga, a11poo1 näsa1ine, alusel si1e (harva
Seemnis kitsa tipuga ja sellel 1aiade ning vaevalt märgatavate ogadega),
0,4-0,6 cm pikk, lühikese nol<aga; pappilS tavaliselt 2 (vzrhel kuni 3)
korda viljast pikem. Väļimised ü1dkatise lehekesed 1aimunajad' munajassüstjacl või pikliksüs'tjad, sisenriste1e liibunud, lõdva1t 1igistunud või
neist eemaldunud, harva kitsassüstjad kuni 1ineaa1süstjad, teravad ja
tagasi käändunud, märgatavalt laia või kitsa valkja kileja äärisega, ilma
kühmu ja sarvja ļisemeta. Madaļad saļedad taimed. Lehed haakjate või

. 3.
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2B5. joon. Lamedakeelelise võiliļ1e (7'araxacum pĮatggĮossum) leiukohad Eestis.
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kolmnurksete, mõnedel eksemp1aridel pikkade hõlmadega, tumerohelised,
helerohelised või veidi hallikas-helerohelised, pea1misJlt pinnalt enamvähem täpilised. Õied tume-, safran_ või kahvātukollased. Õietolm
osal
liikidel olemas, osal puudub. Eestis ieidub selļest sektsioonist üksainus
liik
- T. praestans Lindb. fil.

t' (25') Silmapaistev võilill
praestar.sl Lindb. fiļ.
- Taraxacurn
in Acta Soc. tr. Fl. Fenn. 29 (9) :24.
l90Z; DahLst. in Kungl. Svenska
vetenskapsakad. Handi. III. g (2) :34. t9B0; schischk. et rzvelj. in
Fl.
URSS 29 :439. 1964.
Exs.: K' Eichw. Eesti taime d 4, no lB9. ļ93B.
-

o4ynauuNN sIzĀHltliļ. (286. joon.)

9ļ.

Taim tavaliselt l5,0-25,0 (30) cm kõrge, suhieiiselt jämeda
juurega, rohtjas, punakas. Lehed 17,0-25,0
ja 2,5-4,0 cm
". įltra
laiad, täiesti või peaaegu paljad, selgmiselt pinnaū
vahel veidi karvased,

286. joon. Silmapaistev

ļ
528

praestans (1ad. k.)

_

võilill (Taraxacun

silmapaistev, suurepärane

praesĮans). orig.

rohelised, kaarhambuliselt sulgjagused, sageli eesäärel hambuliste kolmnurksete, enam-vähem aļlakäändunud külgmiste hõļmade ja suhteliselt
väikese tipmise hõlmaga; hõ1mavahed tavaliseļt teravaįe pikatipuliste,
hammastega. Õisikuvarb punane, õisiku all võrkvillane' Üļdkatis ģumeoliivroheļine; se1le vä1imised lehekesed laisüstjad kuni süstjad, tava1iselt'sisemistest veidi 1aiemad, osa1t neile 1igistunud, osalt tagasi käändunud, väga kitsa kileja äärisega; sisemised üldkatise lehekesed pikliklineaalsed, vä1imistest kõige rohkem l,5 korda pi,kemad, l,B-l,9 cm
pikad, tipus purpurpunased, ilma sarvja lisemeta. Oisikuvarb rtavaliselt
lehtedega ühepikkune, õisik 1amedavõįtu, keskmiselrt 2,5-3,7 (4,5) Cffll
1äbimõõdus. Õied helekol1ased või kollased, õisiku keskosas pikakarvalise krooniga, äärisõite keeļe alumisel pinna1 kahvatu-hallvio1etne vööt.
Emakasuudmed ko11akad või pruunikasrohe1ised, sigimikud koļļakad..
Õietolm olemas. Seemnis helepruunikas või pruun-õlgkollane, keskmiselt
0,35-0,4 cm pikk ja 0,06 cm lai, üļemisel kolmandikul suhteliselt väheste.
lühikeste teravate ogadega, mis on üksrteisega liitunud; tipus läheb Seem-nis ühtlaselt üle 0,0l cnr pi'kkuseks nokaks; pappus valge, koos kandjaga
kuni 1,3 cm pikk.
Oitseb juuni algul.
Eestis seni leitud ainult Saaremaalt' (2B7. joon.) Kasvab saluvõsas_
tikes (lepikuis), kuuse-segametsades ja saļu-lehtmetsades. Kuulub spon_
taansesse fļoorasse hemerofoobse 1iigina.
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34 Eesti NSV floora VI

võilille (Taraxacum praestans) leiukohad

E'estis
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Üldlevik. Nõukogude Liidus Eestis. Pea1e seļļe on ļiiki Ieitud veel
Skandinaaviamaades (Lõuna_Roo,tsi, Lääne-Soome, Lääne- ja Lõuna_
Norra, Taani saared).

4. sektsioon Paįustria Dahlst. in Acta Fl. Suec. |:37' 192l.
-Tasan_
dilre (soiste alade) taimed, väikesed või ļ<esl<nrise Suufusega, palja
juure_
1<ae1aga. Lehed rohtjad' 1ihakad, 1õhestumata või hõreda1t hõlmised, hõ1_
mad terveservalised, õisiļ<uvarvad sageli täiesti paĮjad. Õietolm enamasti
puudub. Üldļ<atise ļehekesed 1aiad, munajad, i1ma külrmuta, välimised
rlähesearvulised, sisemis,tes't iaiemaci, aļalj neiļe 1igistunud; sisemised
1,5-2 ļ<orda vä1imistest pikemad. Õied he1ekol1ased. Seemnised suured, pikkru1ja püramiidiosaga, üiemises osas väheste ļühikeste teravate
,ogadega (harva peaaegu ogadeta), lühikese nokaga.
Sektsiooni tüüpliik on Taraxacum suecį,cum Hag|'
LĮIKIDE MÄĀRAMISE TABEL
Lehed sulgja1t 1õhestunud, 1ineaa1sete (harrla l<olnrnurļ<sete) tervete
või veidi hambuliste, träga ki,tsaste rõhtsate või a1lapooļe käändunud
külgmiste hõļmadega (väljalõiked ulatuvad ļehe kesl<rooni); hõlma_
vahed kitsad, terveservaļised r,õi üļ<sikute hanrmasiega. Äärisõite
keeļe alumisel pinnal oliivrohekas-purpurpunane vööt. Seemnis üļa_
osas väga lühikeste ogadega või peaaegu paljas
5. (30.) Balti võilill
Taraxacum baltįcun Dahļst.

-

Lehed ļõhestumata või ainuit su1ghõlmised, mõnikord sulglõhised,
kuid siis terveservaļis,te hõlmadega
2
2. Lehed terved, terveservaļised või üksikLrte väga 1ühikeste tagasi_
l<äändunud hamnrastega. Äärisõite ļ<ee1e alumise1 pinrral puna- või
pruunvioletne rrööt. Seemnise įį1aosas väga pikad peenikesed teravad
oga d

1. (26.) Soo-võilill

Le1red su1ghõlrrrised

dega

3. Lehed

-

Taraxacum suecįcum ĻĪagl.

r,õi -1õhised, telveserva1iste hõlmacle ja tippu3

sulg1õhised, har\ra sr-r1ghõlmised või su19;jagused, rõhtsate
,terrleservalisie tippude ja hõ1madega (hõlmadevaheline r,äljalõige ei
ulatu l<unagi lehe ļ<eskrooni), lehetipp veiditanrrjas. Aärisõite keele aļumisel pinnal prr-runikas-pufpurpllnane vööt. Seemnis ogadeta, vaheļ
ü1aosas väikeste näsade või ogadega, peaaegu si1e
2. (27.) Siledaviljaline võilill
et
- Taraxacum lįuįdum (Waldst.
Peterm.
Kit.)

Lehed sulghõlmised või lõhestumata Aärisõite ,:."': ,,:*isel pinnal
vaheļ tumedam vööt
530

4.

Lehed sulghõlmised, kįtsaslineaalsed, hõļmad väga lühikesed, väga
sümmeetriļised, korrapäraseit kolmnurksed, lühidalt teritunud. Aärisõite keele alumisel pinnal tumevioletne võöt. Seemnise ülaosas lühikesed ogad
Taraxacum egregium Mark|.
4. (29.) Suurepärane võilill

-

Lehed 1õhestumata (harva suighõ1mised), lühihamba1ised, hambad
ettė suunatud või püstised, leheselv 1oogelis-hambuline. Aärisõite
keele alumisel pinnal puudub ,tumedam vööt (nagu ei ühelgi teisel
Eesti võililleĮ). Seemnis üļaosas pikkade teravate ogadega, keskosas
ogajas-vaoline, allpool sile
Taraxacum decoĮorans (Dahlst.) Dahlst.
3. (28.) Värvitrr võįliIl

-

į

l. (26.) Soo-võilill - Taraxacunz suecįcumI Hagl., Göteb. Kung1.
Vetensk. och Vitterh.-Samh. FIandl. ser. 6 (B), 7:364. 1952; Schischk.
et Tzvelj. in Fl. URSS 29:517. 1964; Soest in Acta Bot. Neerl. 14 45.
T. paĮustre (Ehrh.) Dahls.t.
1965; Ūksip in Eesti taim. nräär. 694. 1966.
in Bot. Not. 160. 1905, p. max. p., et in- Arkiv Bot. 7 (6) : B. l90B;
Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 (9) : a3. 1907.
- T. paĮudosum'
Leontodon taruxacunl paĮustre Ehrlr. in Beitr. Naturk. 5 :24.
auct'
- Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, n" 1BB. 1938
1790.
[sub nom. T.paįustre-(Ehrh.) Dahlst.].
o4ynauĮIHK lr],i]eĀcKutt' (2B8' joon.)
- (45) cm kõrge, rohtjas, suhteliselt tugeva juuų. Taim (3,5) 4-30
rega. Lehed 3-l2 (25) cm pikad ja 0,1-1,5 cm laiad, tumeroheļised võį
punakad, paljad, 1ihakad, pikkade ļ<itsatiivaļiste roo'Lsudega, lineaa1sed.
või süstjad, ļõhestumata, terveservalised või hõredalt hambu1ised, kusjuures hammaste pikkus ei üieta lehelaba laiust. Õisikuvarb tõusev, enam
või vähem efe-purpurpllnane' paljas; õisik 0,7-3,0 cm läbimõõdus, tihe_
daõieline. Üļdkatise välimised lehekesed laiad, munajad, selge iaia kileja
äärisega,0,B cm pikad ja 0,4-0,5 cm 1aiad, vio1etsed, püstised, sisemiste
'n,astu liibunud; sisemised l,0-l,9 cm pikad, iima kühmu ja sarvja iiserneta, pikliklineaaļsed, õitsemisaja1 välimisiest kuni. 2 korda pil<emad,
ü1emįses osas sageli roosakad. Õied ko1lased, 1ameda kee1ega, kiirjad,
äärisõite ļ<eeie alumisel pinna1 puna- või pruunvioletne vööt, sigimikud
koļlased. Seemnis hele-kollakaspruun või -kolļakashall, 0,4-0,5 cm pikk
ja 0,05-0,l cm lai, ülaosas ogadega, ktrni 0,5 cm pikkuse nokaga; pap_
prrs va1kjas, koos kandjaga kuni l,5 cm pikk. Tavaliselt õietolm purrdub.
Õitseb mai lõpu1 ja juunis.
Eestis Palustrįa-sekįsiooni levinuim 1iik. Esineb peamiselt 1äänesaarįcl, 1äänerannikui ja Einf-va1dkonnas. (2B9. joon.) Idapoolseimad leiu_
kohad on Jäneda ja Lemmküia (Rakvere raj.)' Soo-võilill on halofiilsete
rannaniitude karakterliik, kuid esineb ka lubjaril<kail niiskeil (soostunud) niitudel ja puisniitudel ning loodudel niiskemais lohkudes, eriti aga,
laidude randadel klibul ja savil.
L suecīcum, (lad. k.)
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2B9. joon. Soo-võililļe (Taraxacum suecicum) leiukohad Eestis.

Üldlevik. Väga piiratud areaaliga 1iik. Nõukogude Liidus esineb
;ainult Balti vabariikides. on iavaline Kesk- ja Lõuna-Rootsis, Gotlandiļ
ja Ölandii ning Edela-Soome rannikualadeļ; vähesel määral esineb Saksa
-bv-. (Brandenburgi ja Potsdami ümbrus'es, Tüüringis ja Alam-Saksis)
.ning Prantsusmaaļ.

2. (27.) Siledaviljaline võilįll - Taraxacum lįaįdunlt (Waldst. et
Kit.) Peterm., Deutschi. Fļ. 337. lB49; Soest in Acta Bot. Neerl' 14 4|'
l965; Richards et Seļl in Fl. Eur. 4 : 337 . 1976. T. Įissocarpurn
,(Dahlst.) Dahlst. in Kungl. Svenska Ve'tenskapsakad. Handl. 6 (3) :2a'
l92B; Schischk. ei Tzvelj. in trl. URSS 29:5l8' 1964. - T' paĮustre subsp.
,,Įissocarpurn Dahļst. in Arkiv Bot. 7 (6) :16. 1908.
lįaįdus
- Leontodon

Waldst. et Kit., Descr. et icones pl. rar. Hung. 2. tab. 115. lB05' s. str. o4ynanuuN lJIaĀKoIIJIoĀHluž. (290. joon.)
9Į. Taim (7) 10-20 (30) cm kõrge, rohtjas, suhteliselt jämeda
juurega. Lehed paljad, Įihakad, tumerohe1ised,7-l7 cm pikad ja 0,4'2,0 cm laiad, tavaliselt sulgjagused või su1glõhised, horisontaalsete
'ter_
verservaliste külgmiste hõlmade või tipmetega, siledad või hõlmade vahel
mõne hambaga; välimised lehed kodarikuna, sageli terved, enam-vähem
hambuļise Sęrvaga; lehetipp ümardunud. Õisikuvarb paljas, jämedavõi'tu'
Õisiku läbimõõt l,0-2,0 cm. Üldkatis l,3-l,B cm pikk, roheline, selle
välimised ļehekesed laimunajad kuni 1aisüstjad, sisemiste vastu ļiibunud
ja neist tunduvalt 1aiemad, valkja või roosaka Servaga' kilejad, kühmuga.
Sisemised ü1dkatise lehekesed piklikli'neaalsed, l,5-2 korda pikemad kui
pikimad vä1imised lehed, i1ma sarvja lisemeta. Õied ko1ļased, äärisõite
keele alumisel pinnal pluunikaS-purpurpunane vööt; sigimikud ko1la'
sed. Seemnis hele hallikas-kollakaspruun, 0,3-0,4 cm pikk ja 0,050,l cm lai; ülaosas üksikute ļühikesie teravate ogad'ega, sageli aga pea'
aegu sile, ainult tömpide ogakestega või näsaline; noka pikkus 0,09,0,15 cm; pappus valge, 1,0.*1,5 cm pikk.
Õitseb mai lõpul ja juunis.
Eestis ļevinud koos 'teiste Palustrįa-sektsiooni liikidega ainuit ļäänesaartel (eriti laidudel) ja mandri 1äänerannikul' Kasvab halofiilseil rannanįitudel, rannikuiļ kļibu1 ja savil, 1ubjarikkail soistel niitudel ja arupuisniitudel, 1oodudel niiskeis nõgudes; üks isoleeritud leiukohrt on Viljandi järve ääres. (291. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus esin'eb ainuļt Balti vabariikides. Väljaspool Nõukogude Liitu Skandinaavias (Rooisis, peamiselt Ö1andil ja Gotlandil), Soomes, Pooļa RV-s, Tšehhoslovakkia SV-s, Ungari ĘV-s, Austrias
ja Saksa DV-s (Meoklenburg, Brandenburg jne').

lille

Liik

varieerub fenotüübilt

ja on

fülogeneetiliselt soo-

ja balti

või-

vahepealne.

| įįaįdum

(lad. k.)

-

tinakarva, sinākas.
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29l. joon. Siledaviljalise võilĪlle (Taraxacum Įįaitįuln) iciukolrad Eestis

3. (2B.) Värvitu võilill
Taraxacum decoļorans 1 (Dahlst.) Dahist.,
Ark. Bot.29 (lB) :B' l925 et in Kungl' Svensl<a Vetensl<apsakad. Handļ.
III 6 (3) :21. l92B; Schischk. et Tzvelj. in Fl. URSS 29:517. 1964; Soest
in Aota Bot. Neerl. 14:27. 1965. -. T. palustre (Ehrh.) Dahlst. subsp.
'concoįor Dahlst. in Arļ<. Bot. 7 (6) : la. l909.
- Exs.: Eichlv. Eesti taimed
4, n" 187. 1938'
oĀ},ņarr.ļltx o6ecųse.ļeĮ]nuk. (292' joon.)

- (22) cm l<õrge, rohtjas, jämedar.õitu
9Į. Taim 5-l0
'
rohelised, lihakad, paljad,6,5-14
ja

juurega. Lehed
cm pikad
0,6-1,7 cm 1aiad, looge1is-hambulise Servaga, harvemini sulghõlmised, suhteliseļt pikkade rootsudega' Õisikr-rvarb õitsemisajal peaaegu lehįede pil<kune, paljas. Õisiku
läbimõõt 0,7-t,6 cm. Ūļdkatis |,2-1,7 cm pil<k, selle välimised leheke_
sed oliivrohe1ised, laimunajad l<uni munajassüsijad, laia rralkja või
roosaka ki1eja servaga, sisemis'test trrnduvaļt laiemad, liibunud sisemiste
vastu, kühmuta; sisemised peaaegll lineaalsed, kuni 2 korda vä1imistest
pikemad, samu.ti kühmuta. oied he1ekolļased, äärisõite keel mõ1ema1t
pinnalt ühesuguse värvusega (alumisel pinnal puudub iumecanr vööt,
selle poolest erineb kõigist įeistest võilille liikidest). Seemnis 0,5'0,6 cm pikk ja 0,5-0,08 cm 1ai, ijaļiikaskollane, ü1aosas pikkade teravate
ogadega. Noka pikkus 0,08-0,2 cm. Pappus valge, koos kandjaga 1,31,5 cm pikk.

I

decolorans (lad. k.)

-

värvituks muutuv (äraõitsev)
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293. joon. Värvitu
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võiļille (Taraxacum decoĮorans) leiukohad Eestis.

i

)

Õitseb mai lõpul, juuni algul.
Eestis võrdlemisi piiraiult levinud liik. Esineb harva mandri lääne_ranniku ja saarte halofiilsetel rannaniitudel, loodudel niiskeis nõgudes,
niiskeil niitudel ja puisniitudel. (293. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus 1eiltud Eestist, väljastpoolt Nõukogude
Liitu vaid Rootsist (idaosast). Seega on tõenäoliselt tegemist Baltoskan,dia neoendeemiga.

Haabituselt (eriti 1ehtedelt) sarnaneb kõige enam soo-võilillega,
kuid erinevuseks kõigist Eesti võiliļledest on värvilise vöödi puudumine
äärisõite keele alumisel pinnal.

Taraxacum egregiunl l Markl. in
4. (29.) Suurepärane võilill
Acta Bot. Fenn. 23:89. l93B; Soest in Aota Bot. Neerl. 14:29. 1965.
-

o4yeauuux ilpeBocxoĀHaftl. (294. joon.)
9Į. Taim B-10 (l7) cm kõrge, rohtjas, enam-vähem jämeda palja
juurega. Lehed paljad, rohelised, 7,0-13,5 cm pikad ja 0,5-1,9 cm laiad,
su1ghõ1mised; 1eheroots kitsas, punavioletne. Väļimised lehed kitsasļineaalsed, lühikeste hõlmadega; 'sisemised ļehed ļineaalsed kuni kitsas,süstjad, kummalgi küljel nelja või viie hõlmaga, peaaegu korrapäraselt
kolmnurksed, alusel ja tipus ļühidalt teritunud, allosas hõlmadel ja root.sul mõned hambad. Tipmine hõlm l'ühike, kitsaste 'hammastegä. Üldkartis
lai, 1,l-l,7 cm pikk, veidi hambulise alusega. Välimised üldkatise lehekesed sisemiste vastu liibunud, munajad kuni munajassüstjad, valkja või
roosaka Servaga, sisemised mustjas-purpurpunaSe tipuga. Õisikuvarb
paljas. Õisik 1,3-3 cm ļäbimõõdus. Õietolm võib esineda või puududa.
Õied kollased, äärisõite keele alumisel pinnai tum,evioletne vööt; sigimikud mustjad. S,eemnis tume-õlgkollane, 0,3-0,5 cm pikk ja 0,08-0,l cm
lai, 0,05-0,1 cm pikkuse nokaga. Pappus koos kandjaga 0,9-2,1 cm
pikk, ülaosas lühikeste ogadega.
Õitseb mai lõpul ja juuni algul.
Haruldane liik. Eestis levinud Saare- ja Hiiumaal, mõnel Väinamere
ļaiul ja mandri ļäänerannikul. (295' joon.) Kasvab rannaniitudel,
lubjarikkaiļ niiskei1 niiiude1 ja aru-puisniitude1, alvareil niiskeis 1oh_
kudes.

Üldlevik. Balioskandia endeem, mida on seni leitud Nõukogude Liidus ainult Lääne-Eestist ning Rootsis Ölandi ja Gotlandi saareļt.

Väga lähedane Rootsis ja Kesk-Euroopa põhjaosas levinud liigile
'Tarax,acum uestrogothicum Dahlst. Viimase liigi leidmise kohta Eestist

,on teade Bror Petterssonilt (Mem. Soc. F. Fl. Fenn. l0:220. 1933),
n,oteeringuga Väike- ja Surrr-Pakriļt. Et selle kohta puudub Eestist tõendusmaterjal 'ja hilisemad taraksakoloogid (G. Marklund, B. Saarsoo)
pole seda Įeidu aktsepteerinud, siis tuleb arvata, et see oli tegelikult
T araxacum egregium Markl.

ļ

egregiutrl (lad. ik.)

-

suurepärane.
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295. joon. Suurepärase

\- .J

t

võilille (Taraxacum egregįurn) leiukohad Eestis.

5. (30.) Balti võilil|
- Taraxacum baĮtįcuml 'Dahls,t. in Bot. Ņjot.
1905:162. 1905, in Ark. Bot. 7 (6) :3. 1908 et in i(ungl. Svensļ<a
'Vetenskapsakad. Handl. 6 (3) :29. 1928; Hand.-Mazz. llonogr. Gatt.
Tarax. 87. 1907; Kupff. in Korresp.-b1. Nat.-forsch. Ver. Riga 50:134.
l907; Lindb. fil. in Acta Soc. F'. F'1. Fenn. 29 (Ų:aa. l907; Scl-rischl<. et
Tzvelj. in Fl. URSS 29:519' l964; Socst irr Acta Bot. Neerļ. 14:20.
l965; Üksip in Eesti taim. määr. 696. 1966 .- T. o|ficinaĮe Web. srrbsp.
'paĮudosttn Schinz et I(e1ļer var. baĮtįcun (Dah1st.) Ftregi, Il1ustr. F1.
Miįt.-Er-rr. ed.2. 6 (2):1093. 1954.
Ers.: I(. Eichw. Eesti taimecl 4,
n' 186. 1938. O4y,lau.rrax 6anrlrrict<nri. (296. joon.)
9ļ. Taim- 6,0-15 (20) cfll ļ<õrge, rohtjas, jämedavõitu juurega,
į.ehed 3,B-9,B cm pikad ja 0,3-1,B cm laiad, lraļļikas_tumerohe1iseri,
ļihal<ad, pa1jad, enam-vähem su1gjagrrsed, 'tavaliselt väga kitsaste (l<r-rni
lineaalseie) horisontaa1seļt 1air-rvate või allapoole ]<äändrrnud külgmiste
hõlmadega ja r,äiksetna'įe vahepea1seie hõļmakeste rrõi hamnrastega.
oisiļ<uvarb peaaegu 1ehtedega ühepikkune, paljas, harvemini ülemises
osas r,äga väheste r,õrkjate viļļlrarvadega, punakas; õisik i-2 cm 1äbimõõdus. Ü1dļ<artis 1,2-I,B cm pikk, selle lehekesecl ha1ļil<asroļrelisecl,
,1<ühmuta; vä1irnised 1aimunajad l<uni irrunajassütstjad, 1iibunud vastu
sisemisi ja neist tunduva1t 1aienrad, kitsa l<ileja äärisega, tavaliselt veicli
roosa1<ad; sisemised pik1i1ilirreaalsed, l,5_-2 korda välimistest lįihemad'
roosa1<a tipLrga. Õied ļiahvatulto1lased, äärisõite l<eele a1un-rįse1 pinnal
o1iivjas-purpufne l,ööt. SiginrikLrd puhasļ<o11ased. Seemnis heļe 1<oļ1akashallikaspmun 1<uni hele-oliivroheline, 0,4-0,6 cm pikk ;a 0,05*0,08 cni
lai, väga ļühil<este og;adega rlõi peaaegu pa1jas, 0,01-0,15 cm pikllrrse
nokaga. Pappus valge, l<oos l<andjaga 0,8-1,7 cm pikk.
Õitseb mai 1õpul ja ju'.rrri algr-rl.
Eestis koos soo-võilil1ega sel<isiooni ,tavalisemaicļ liike. l.evii< piircir-rb
Įžiänesaar'te ja mandri lääneranni1<uga. (297 joon.) Ī(asvab haļoiii]seiļ
rannaniįtudeĮ 1raral<terliigina, samuti ranna1<adastil<es, 1oodudeļ niisļ<enrais nõg;ucies, laic1uc1e1, 1rrbjari1<ļ<aiļ soistcļ nįiįilcļcl, lrrt-1ll-tisniitLiri:ļ.
Ülcļleviļ<. NõLrkogude LiidLrs Eestis. Vii1jaspool Nõu1<ogrrde Lirtu
Shandinaavias, Kesl<- ja a'ilantilises Euroopas.

5. seļttsioon Taraxactttlt
Boreaļia \7and.-Mazz' Monogl.
- Sect.
'Galt. Tarax. 58. l907, P. ļ]. (subsect.
Gųrunophųlla l{and.-Mazz. Monogr.
Gatt. Tarax. 70. 1907, p. p.).
- Sect. VuĮgaria Dahlst. in Acta Fl' Suec.
1:37.192|'
Suured kuni keskmise suurusega, harvemini väiļ<esed roht_
taimed; juurekael pa1jas, vahel enam-vähem rikkali1re punaprllllnide r,i11karvadega 1ehekaena1des. Lehed suhtelise1t laiad, mitrr-reti 1õhestunud:
sulglõhised, sulghõlmised või sulgjagused, paaris r,õi paaritult hõlmised;
hõĮmad üldkujult,enamasti l<olmnurksed, ü1espoole, rõhtsalt või allapoole
suunatud tippudega, terveserva1įsed kuni rohkel-ramba1ised. Ūldkatise
lehekesed kühmuta või kühmuga. oied kollased või heleltoļlased. Seemni|| ,b'aļļjcum (lad.

k.)

_

balti, Baltikumis

l<asvav
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297' joon. Balti võiļilļe (Taraxacurn baĮtĮcum) ļeiukohad Eesiis.

sed hallid, ļrollakad, rohekad või pruunikad, kuid alati ilma punaka varjundita, järsult 1ühikeseks nokaks ahenevad (noka pikkus on vaevalt
r/+ seemnise pikkusest).
Perekonna suurim ja poļümorfseim sektsioon; selļesse arvatakse
mitmeid võrdļemisi erinevaįe liikide rühmi, milLe ühiseks iseļoomustavaks tunnuseks on peamiseit seemnise noka kuju.

l. (3l.) Harilik võilill - Taraxacuftļ officinaĮe t Web. in Wigg.,
Prim. Fl. Hols. 56. l780 (coll.); Led. Fļ. Ross. 2 (2):Blļ. l846; p. p.;

Schmalh. o.n. Cp. n Įoxrr. Pocc. 2 : l4B. lB97; Pēt. in Latv. fļ. 4:46lr.
1959; Schischk. et Tzvelj. in Fl. URSS 29 :433. 1964; Schischk. et Minj.
in Q.lr' ,IleHaurp. o6n.4:2B5. 1965, p. p.; Üksip in Eesti taim. määr. 69l.
T. auĮgare Schran'k, Baier. Reise 1l. 1786; Hand-Mazz. Monogr.'
1966.
T. dens-įeonįs Lam. in Lam. et DC. Fl. Frang.
Gatt. Tarax. 88. 1907.
nexapcrneuHuü.
ed. 3. 4:45. lBl5
- o4ynauuilx
9ļ. Taim 5-70
cm kõrge, rohtjas, enam_vähem jämeda, tavaliselį
vertikaaļse juurega. Juur'ekael karvan'e, harvemini paljas. Lehed l030 cm pikad ja 1,5-6 cm laiad, kaarjali sulglõhised, sulghõlmised või
_jagused, harvemini terved ja sopilishambulise Servaga, hõredalt karvased kunį paljad, rohirohelised; hõlmad allakäändunud tipuga, sageli hambulised, tipmine hõlm teistest Suurem; ļeheroots tava1iselt erepunaner
vahel violeijas või värvus,eta. Õisikuvarb korvõisiku all tihedal't kaetud
võrkjate viLlkarvadega. Üldkatis l,3-2'0 cm pikk, hallikas_ kuni puhas_
roheline; välimised ü1dkatise ļehekesed lai- kuni lineaalsüstjad, enam või
vähem allapool,e käändunud, sisemistega peaaegu ühelaiused või neist
veidi 1aįemad, servadel kileja vöödiga või väga kitsa kileja äärisega,.
kühmuta või kühmuga. Sisemised üldkatise lehekesed .peaaegu lineaal'
sed, kõige enam l,5 korda välimistest pikemad. oied kollased, keskosas
pikakarvalis,e krooniga; äärisõite alumisel pinnal. tavaliselt tum'e pruunvioletjas või hallvioletjas vööt. Sigimikud ja emakasuudmed kollased'
sageli rohekad, rohekaskolĮased, tume- või mustjasroheļised. Õietolm 'esineb või puudub. S,eemnis hall, kollakas, roheka või pruunika varjundiga,
püramiidjas, peamisel,t ülaosas kaetud teravate ogakestega; lai'em osa
0,3-0,5 cm pikkune. Noka pikkus 0,7-1,3 cm. Pappus 0,6-1,0 cm pikk,
koosneb valgetest karvadest.
Õitseb maist juulini (vahel teistkordselt augustis, septembris).
Eesti flooras väga tavaline liik2; kasvab kõikjal tee- ja põlluserva_
del, aedades, haljasaladel, raiesmikel, prahipaikadel, puis-, kalda-, ranhaja soostunud niitudel, liivikuil, loodudel, kraavikallastel, varemetes, salu-

l

officinaĮe (lad. k.)

ravimtaimetra kasutatav.

- all kollekįiivliiki, lrusjuures aIljärgnevalt tuuakse ära kõik
2 Siin mõistetakse 1iigi

Eestis seni konstateeritud mikroliigid tähestikulises järjekorras.

terjali, samuti

taraļ<sa.koloogi puudumįne

herbaarma-

ei

neid siin vaid tsitaadina ning
Andmed võiliļle majanduslikust kasutamisest, kasvukohad ja ülc-

võimaļda leitud liike lähemaįt

antakse sünonüümid.

Et vastava

niihästi Nõukogude Liidus ļņui ka Eestis

käsi,tļeda, märgitakse

areaal käivad koguliigi Taraxącum officinaĮe Web. kohta.
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.des, nõĮvadel, söötidel, ļuhtadeļ, l<arjamaade1 (osa mikroliike

on

tu1nu-

kad, osa pärismaised).
Üldlevik. Nõukogude Liidus Euroopa_osa kõigis valdkondades, Ķau-kaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, I(aug-Idas, Kesk-Aasias. VäĮjaspool Nõu_
kogude Lii'tu peaaegu kogu Euroopas ja parasvöötme Aasias, tulnul<ana
Põhja- ja Lõuna_Ameerikas, Austraaļias ning Lõuna-Aafrikas.
Majanduslik tähtsus. Võililļe lehed sisaldavad l3,8-250/0 proteiini
ja l0,5-21,57o tärkļist. Maapea1seis taimeosades alkaļoide ei ole või on
vähe' Ehkki kõik tairrred sisa1davad nrõruaineid, söövad kariloonrad neid
hästi. Mõnel poo1 on päevakoi'ras isegi või1i11e i<ui karjamaataime kultuuris kasvatamin,e. osa 1iike võib Suures koguses söödLtna põhjLrstada
ļoomade haigestumist. Söödavrrs o1eneb 1iigi kasvukohast ja vegetatsiooniperioodist. Võiliļle piimmahi sisaldab tunduval määral kautšukit. Seetõttu
kasvatatakse mõningaid neist kultuuris. Nad on ka väärtuslikud meetaimed, noori lehLi ja ļ<eelõisi ļ<asutatakse salatina, mõninga1 määra1 ka
ravimina, juuri (eriti praetult) sigurite asemei r,õi ļ<ohvi surrogaadina,
keelõisi ļ<a tubaka ļisandįna. Juurtes leidub inuliini.
Lehtede mõrr-r maitse oieneb vähesest tanatsetiinikogusest. Varem
art,ati, et nrõrudus on seotud taralrsantiini (CąoFiseo+) sisa1dusega. Lehed
sisaldavad veei palju vett, proteiini, suhkruid, karotiini (ka õisikud, kuni
120 mg}lņ), vitamiine 81, 82 ja C (22-133 iĪg%), kautšukit ja Saponiine. SileeritLrļt väärtuslik sööt, suurendab veiste piimatoodangui. Läm_
mastikväetisteie rcageerib väga hästi.
Ravimi,na ļ<asutataļ<se juuri
Taraxact. Juured sisaldavad
- Radįx 1ima,
ka nrõrug1ükosiidi 'taraksatsįini, vaiļ<aineid,
koļiini, veįdi eeterlikku
õļi.

Ga1eeniļiste preparaatide teļrastes toodetaļ<se jur-rrtest paksekstrakti
Extractum Taraxaci spĮssum, rrrida tarvitatal<se peamiselt ravimpilĮide
vaļmistamisel abivahendina' aga ka ravinrina söögiisrr tõstmiseks, kõhu_
kinnisuse vas''iu ning sapinõristuse soodustamiseks. \rõi1ille värsl<e piimmah1, mis sisaldab mineraalaineid, vitamiine ja veidi saponiine, on ravimiļ<s matr<sa_, neeru_, põr'na- ja nahahaigLrste pulrul.
Kõigi oma väärtusļike ravi- ja söödaomaduste kõrrla1 on harilik või_
li11 üks levinumaid, visamaid ja tüütumaid umbrohte, eriti oma kiire pal_
junemise tõttu (s,eemnete idanevus kr-rni 90 96 , mu1ļas säilib idanemis_
rlõime 2-3 aasta't, kuivas ruumis kuni l2 aastat; ühe taime produļ<tsioon
on ļ<uni 7000 seemet). Tõrjeks soovįįatakse ji-rurte 1äbilõiļ<amist varaket,adel (april1is), varajast niitmist (rrrassi1ise õiisemise aja1), tugevasti
risus,tatuc1 aladel ümberkündi kevadel; kemikaalide kasutamine pole meil
:seni rahuldavaid tulemusi andnud.
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(kogunud mitmed isikud, määranud suuremalt osalt
c. Marklund)

B. Saarsoo

ja

1. Taraxacum accedens Hagl. in Saarsoo in Svensk Bot. Tidskr, 4Ī
(4) :452. t947.
2. Taraxacum acutanguĮum Marl<l' in Acta Soc. F. trl. trenn. 55 (5) :
18. 1926.
Dahlst. in HjeĮt in Acta Soc' F' Fļ. Fenn.
- T. stenocentrum
54 :333. 1926.
T. oxųodon M. P: Christ. in Dansk Bot. Arkiv 9 (2) :
tB.1936.
3. Taraxacuru Adami Claire in Gerard, Buil. Soc. Bot. RocheI. 12:
49. lB90.
Tidskr. 25: l10. 1903 et in Dansk
- T. Geįerlil Raunk. in Bot.
Eksļ<urs. fl. ed. 2. 255. l906.
T' officinaĮe Subsp. Gelertįį DahĮst;
in Bot. Not. 1905:158. 1905. 4. Taraxacum, aequĮĮobum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :a2. 19i0.
5. Taraxacum aethfops Hagl. in Bot. Not. 1943:232. 1943.
6. Taraxacum alatum Lindb. fiļ. in Acta Soc. F. Fļ. Fenn. 29 (9) :20..
I

907.

7. Taraxacum albįcoĮ,Įum Dahlst. in Arkiv Bot' l0 (ll):51. l9ll.
B. Taraxacum aļtįssįmurn Lindb. fiļ. in Acta Soc. F'. Fl. Fenn. 29,

(9) :20. 1907.
9. Taraxacum angustisquameurn Dahlst. in , Lindb. fil. in Acta Soc"
F. Fl. Fenn. 29 (9) :23. 1907.
- T. mimuĮiforme Dahlst. in Arkiv Bot.
e (10) :53. 1910.
l0. Taraxacum approxirnans Lindb. fil. in Markl. in Acįa Bot. Fenn.

23:91. 1938.
11. Taraxacum atripictum Markl. in Acta Bot. Fenn. 23:91. 1938.
12. Taraxacum aurosuĮurn Lindb. fiļ. in Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 35
(13) :

la.

1909.

13. Taraxacum biforme Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (10) :63. 1910.
|4. Taraxacunt BorgaatĮii Dahlst. in Hagl' in Acta Horti Gothoburg. l1 :20. 1936. T' oinopoĮepis Dahlst. p' p. in Lange in Bot. Not.l9l I : 286, l9l l.
l5. Taraxacum breuįsectum Palmgr' in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34
(l) :28. 1910.
l6' Taraxacum cacumįnaturn HagL in Acta Horti Gothoburg. ll:231936.

17. Taraxacum caespitans Dahlst. in Bot. Not. 1935:297. 1935. --T. pargasense Lindb. fil. in Bror P,etters. in Mem. Soc. F. Fl. Fenn. l0 :
220. 1934 et in Eklund in Mem. Soc. F. Fl. trenn. 10 : 137. 1934, nomenl8. Taraxacum caĮoschįstumDah\sL in Arkiv. Bot. l0 (6) : l5. 19l1"
19. Tāraxacum canaĮįculatum Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn.29 (9) :39. 1907.
20. Taraxacum canoairį'de Lindb. fil. ex Puolanne in Mem' Soc. F. Fl.
Fenn. 8:147.1932-1933; Lindb. fil. in Pl. Finl. exs. n" 1474, p. l1B. 1944;
Markl. in Acta Bot. Fenn. 23:51. 1938, nomen.
54&

21. Taraxacum capnocarpurn Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (10) :51. l9l022. Taraxacum caudatuĮum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :67. l9l0.
23. Taraictcum concolor Lindb. fil. in Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 36 : 5.
1910.

24. Taraxqcum constrictifrons Markl. in Acta Bot. Fenn. 23 :93. 1938.
25. Taraxacum cordaturn Palmgr. in Acta Soc. F. trl. Fenn. 3a (l)
(1l) :37. l9ll.
12. l9l0.
- T. ambĮųcentrum Dahlst. in Arkiv Bot. l0
26' Taraxacum crebrįdens Lindb. fil. in Acta Soc. F. F'1. Fenn. 29
(9) :31. 1907.
27. Taraxacum crispifolium Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29
.(9) : 27. 1907.
28' Taraxacum croceifĮorum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :9. 19l0.
29. Taraxacurn curaįĮobum Markl' in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55 (5)
Į4. |926.
30. Taraxacum cuspi.difrons Markl. in Acta Bot. Fenn. 23 : 95. 1938.
3l. Taraxacum cganolepĮs Dahlst. in Arkiv Bot. 10 (ll) :a0. 191l.
32' Taraxacurn Daltlstedtįį Lindb' fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29
,{9) :27. 1907.
33. Taraxacurn dįļataturrl Lindb. fi1. in Acta Soc. F. F'ļ. Fenn. 29
,(9):22. 1907.
Exs.: K. Eichw. Eesti taimed 4, no 190. 1938.
34. Taraxacum dįstantįĮobum Lindb. fil. in Acta Soc, F. Fļ. Fenn.
29 (9) :33. 1907.
35. Taraxacum dįstįnctum Lindb. fil. in Markl. in Acta Bot. Fenn.
:

:

:23 :

95.

1938.

36. Taraxacum
(9) :38. 1907.
37. Taraxacum
38. Taraxacurn
39. Taraxacum
1

dupltdens Lindb. fil.

in Acta Soc. F. trl. Fenn.

29

Eh,manįį, Dahlst. in Arkiv Bot. 10 (6) :19. 1911.
estonįcum Markl. in Acia Bo't. Fenn. 23 : 96. l93B.
euopĮocarpum Markl. in Acia Bot. Fenn. 23 : 96.

938.

40. Taraxacum expaĮĮidiforme Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (10) :lB. l9l0.
41. Taraxacurn explicatum Hagl. in Ac,ta Horti Gothoburg. tl:24.
T. angustissįmum Lindb. fil. in Markl. in Acta Bot. Fenn. 23:
1936.
90. 1938.
42. Taraxacum fasciatum Dahlst. in Sernander et ai., Bot. Stud.
{Kjellman; 172. 1906.
43' Taraxacum Fįorstroemli Markl. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55 (5)

:

'22. t926.
44. Taraxacuru gaĮbanurn Dalhlst. in Arkiv Bot. 9 (10) :37. l910.
45. Taraxacum geminatum Hagl. in Bot. Not. 1937 (6) : 450. 1937.
trigonophorum Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: l16. 1938.
- T.46.
Taraxacurrl gracĮĮentunz Lin.db. fil. in Pl. Finl. exs. n'l50B,p. l29.
|944 et in Markļ. in Acta Bot. Fenn. 23 : 58. l93B, nom'en.
47. Taraxacurn haematopus Lindb. fiļ. in Acta Soc. F. Fl. F'enn.29
(9) :25. 1907.
,544

48. Taraxacurrl hamatįįobunz Dahlst. in Arkiv Bot. ļ9 (lB) :l3. 1925.
49. Tlraxacuftį Huelphersianuft'į Dahlst' in Hagl. in Bot. Not. 1935
T. angermannįcurn Dahlst. in Bot. Not. 1935 :295. 1935.
į04. 1935.
50. Taraxacum idiolepium Markl. in Acta Bot. F,enn. 23 :99. 1938.
5t. Taraxacum īngens Palmgr. in Acta Soc. F. Fi. Fenn. 3a (l)

:

:

17.1910.

52. Tarax,acum insigne

r

Eļ<m.

in

Raunļ<. Dansk Exkurs. fĮ. ed. 5. 312.

934.

53. Tarax'acum įnuoļucratum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :29. 1910.
54' Taraxacum kareĮįcurrl Lindb. fil. et Markļ' iir Markl. in Acta
Soc. F. Fl. Fenn. 34 (7) : 13. 1911.
55. Taraxacurn ĮĢellmanii Dalrlst. in Sernander et a1., Bot. Stud.
(I(jellman) 178. 1906 et in Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. trenn.29 (9)
T' onųchodontum Dahlst. in'Arkiv Bot. 10 (11) :55. 191l.
28. 1907.
56. Taraxacum Kupfferi Hagl. in Bot. Not. 1937 (6):a52. 1937.
57. Taraxacum ļaceratum (Brenn.) Br,enner įn Medd. Soc. F. Fl.
T. officįnaļe var. Įacerurn Brenner in Medd.
Fenn. 32 (2) : 90. 1907.
(l)
T. paruuĮiceps Lindb. fil. in Medd.
32
:98.
1906.
Soc. F. Fl. Fenn.
Soc. F. Fi. Fenn. 36 : 5. 1910.
58. Taraxacum laciniosifrons Wiinst. in Rauirk. Dansļ< Exkurs. fl.
ed. 5. 309. 1934; Dahlst. in Hagl. in Bot. No,t. 1935 : l0B. 1935.
59. Taraxacurn ļacįnįosum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :20. l9l0.
60. Taraxacum Įacįnuįatutl Markl. in Acta Bot. Fenn. 23 : 100.
:

į938.

6l. Taraxacurn įgetįcolor Dahlst. in Serander et āl., Bot. Stud.
,{Kjellman). l68. 1906.
62. Taraxacum įatįcordatum MarkĮ. in Acta Bot. Fenn. 23 : l0l. l93B.
63. Taraxacurn ļatįsecturn Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29
(e) :26. 1907.
64. Taraxacum Lehbertįį Lindb. fil. in Markļ. in Acta Bot. Fenn. 23 :
101.1938.
65. Taraxacum Įeptodon Markļ. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55 (5) : l0.
T. uiteĮĮiniforrne HagI' in Boi. Not. 1934 : 38. 1934'
t926.
66. Taraxacum ĮeptoĮoburn Dahlst. in Lange in Acta Bot. Fenn.
in Medd. Soc. F. Fl. Fenn.
21 :159. l93B.
- T. įaeruikųlense Lindb. fil.
38:126. 1912, nomen, et in Pl. Finl. exs. nn 1515, p. 132' 1944.
67. Taraxacum linguicuspis Lindb. fil. in Medd. Soc. F. Fļ. Fenn.

35:16. 1909.
68. Taraxacum linguĮatum Markl' in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55
(5) :20. 1926.
69. Taraxacum lįtoraļe Raunk' Dansk Exkurs. fl. ed. 2. 256. 1906
et in Lindb. fiļ. in Acta Soc. F'. Fl. Fenn. 29 (9) :a3. 1907.
7a' Taraxacum lįuonįcu.m Markl. in Acta Bot. Fenn. 23:|02. l93B.
71. Taraxacurn longisquameum Lindb. fil. in Acta Soc' F. Fļ. Fenn.
'29 (9):21. 1907.
T. sagittatum Dahlsl. in Arkiv Bot. l0 (ll):a9.
tr91i.
35 Eesti NSV Īloora
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72' Taraxacum ļutescens Dahlst. in Svenonius in Svensk Bot.
Tidskr. 19 (4) :477. 1925.
- T. Lįndbergii Markl. in Puolanne in Mem.
Soc. F. Fl. F,enn. 8: l5B. 1933.
73. Taraxacum l.ucįdum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (10) :27. 19l0.
74. Taraxacum MarkĮundįį Palmgr. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 34
Arkiv I
(l) :20. 1910.
- T. subhamatun M. P. Christ. in Dansk Bot.
(2) :26. 1936.
75. Taraxacun't maurostigma Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: 103"
I

938.

76. Taraxacum meĮanostigma Lindb.

fil. įn Markļ. in Aota

Bot.

77. Taraxacum mįcrocranum Ņ\arkl'

in Acta Bot. Fenn. 23

104-

Fenn. 23: 104. 1938.
I

938.

78' Taraxacum mįmuĮum Dahlst. in Lindb. fiļ. in Acta Soc. F. Fl.
T. oinopolepls Dahlst. p.p.in Lange in Bot"
Fenn.29 (9) :29. 1907.

-

Not. 19lt:286. 1911.
79. Tarax,acum m.ucronatum Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn.
2e (9) :24.1907.
B0. Taraxacum muĮtįįoburn Dahlst. ex Puoļanne in Mem. Soc. F. FlFenn. 8: 16l. 1932-1933 et in Lange in Acta Bot. Fenn. 21 :160. 1938.
Bl. Taraxacurn obĮiqutĮoburn Dahļst. in Arkiv Bot. 9 (10) :46.
l9l0.
T. tenuisquameLĮm Dahlst. in l{agl. in Acįa Horti Gothoburg.
ll :39.- 1936.
82. Taraxacum ochrochĮorurn Hagl. iil Railonsala in Ann. Bot. Soc.
Zool,.-Bot. F,enn. <<Vanamo>> 16 (5) : 11. 1942.
83. Taraxacum oĮstophorum Markl. in Acia Bot. Fenn. 23 : l05"
l

938.

1l

84. Taraxacum omįssum Hagl. in Saarsoo in Svensk Bot. Tidskr.

(4) :454.1947.

85. Taraxacum pachgĮobum Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (10) :5a. 1910.
86. Taraxacum paĮĮens Lindb. fil. in Markl. in Acta Bot. Fenn..

23: 106.

1938.

87. Taraxacum paĮlescens Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (|0):22. 1910.
BB. Taraxacum paĮlidtpes Markl' in Acta Bot. Fenn' 23 : l07. 193B.
89' Taraxacunl paĮĮidulum Lindb. fii' in Acta Soc. F'. Fl. Fenn. 29
(e) : a0. 1907.
90. Taraxacum pannuĮatutt Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :13. 1910.
91. Taraxacum paradoxunl Paimgr. in Acta Soc. F. Fl. Fenn. 3'į
(l) :al. l910.
T. atrįĮįmbatum, Saarsoo in Svensk Bot. Tidskr. 4l
(a) : a65. 1947, nomen.
92. Taraxacum parcisectunt Petterss. in Marki. in Acta Bot. Fenn23: 103. 1838.
93. Taraxacunt paucijugum Markl. in Acta Bot. Fenn. 23 : l0Bl

938.

94' Taraxacum pecti.natiforme Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fļ. Fenn2e (9) :30. 1907.
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95. Taraxacum picatĮdens Markl. in Acta Boi. Fenn. 23 : l09. t93B.
96. Taraxacum piceatum Dahlst. in Arkiv Bot. I (10) : 11. 1910.
97' Taraxacum poĮgchroum Ekm. ex Th. Lange in Bot. Not. 1911:286.
i9ll et in Raunļ<. Dansk Exkurs. fl. ed.5.30B. 1934. -. T. acroschįstum
Hag1. in Boi. Not. 1935 : 97. 1935.
98. Taraxacttltt polųodon Dahlst. in Arkiv Bot. 9 (l0) :56. l9l0.
99. Taraxacum praecox, Dahlst. ex Puolanne in Mem. Soc. F. Fl.
Fenn. 8:165. 1932-1933 et in Hoimgren, Blel<ing. Fl. 342. 1942.
100. Taraxacum priaunt Dahlst. in Arkiv Bot. 10 (6) :7. 1911.
101. Taraxacum, pulcherrīmunl Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn.
29 (9) :35. 1907.
102. Taraxacum ptLĮchrifoĮium Mark|. in Acta Bot. Fenn. 23: ll0.
ļ 93B.

pgcnoĮobunz Dahlst. in Arkiv Bot. I0 (6) :9. 191l.
104. Taraxacum recĮļraįļm Dahļsi. in Arkiv Bot. 9 (10) :a9. l9l0.
T. intrį.catum Lindb. fil. in Medd. Soc. F. F1. Fenn. 36 : 5. l9t0.
l05. Taraxacum, refĮexiĮobum Lindb. fil. in Acta Soc. F. Fl. Fenn.
29 (9) :31. 1907.
l06. Taraxacum Reinįhalįi Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: lll.

l03. Taraxacun

1938.

|07. Taraxacunz remoįįĮobum Dalrlst.

in Arkiv Bot. l0 (ll)

:60.

191 1.

l0B. Taraxacum retrofĮexum Lindb. fil. in Medd. Soc. F. Fl.
35: lB. 1909.
l09. Taraxacttm reaaĮense Lindb. fil. in Markl. in Acta Bot.
23: l12.

ll0.

1938.

Taraxacurn rhodopodum Dahļst.

ed. 5. 310. 1934.
II

l.

Tarax,acum rotundatum

Fenn.
Fenn.

in Raunk. Dansk Exkurs.

Markl. in Acta Bot. Fenn.

fļ.

23 : 113.

1938.

112. Taraxacum rubrisquameum M. P. Christ. in Dansk Bot. Arkiv
(2) : 22. 1936.
T. haemutįcum Hagl. in Hagl. et Morand. in Svensk
Bot. Tidskr. 3l (3) :347. 1937.
113. Taraxacum Saarsooanum Hagl. in Saarsoo in Svensk Bot.
Tidskr. 4t (4) :456. 1947.
l|4. Taraxacurn sagittipotens Dahlst. ,et R. ohļsėn in Hagl. in Bot.
Not. 1934:29. 1934.
T. aaįens Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: l19'

9

l

938.

-

115. Taraxacum semigĮobosum Lindb. fiļ. in Acta Soc. F. Fl. trenn.
2e (9) :33. 1907.
116. Taraxacum septentrionaĮe DahIst. in Arkiv Bot. 12 (2) :1l5.
1912.

117. Taraxacurt serratifrons lrlorstr. in Acta Soc.
{a) : a2. 191a.
1 18. Taraxacum Steenhofftanum Dahlsl in Bot.

1

F. Fļ' Fenn.

Not.

39

1935: 313.

935.
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I19. Taraxacum, stereodes Ekm. in Lange in Acta Bot. Fenn2l : 164. 1938.
l20. Taraxacum subcanescens Markl. ex PuoĮanne in Mem. Soc. F.
Fl. Fenn. 8:170. 1932-1933 et in Acia Bot. Fenn. 23:113. 1938.
|2|. Taraxacutn subgĮaucescens MarkL in Acta Bot. Fenn. 23: 115.
l

938.

|22. Tarax,acurn subintegrurn Dahļst.
l9l l.

in Arkiv Bot. l0

(1l)

:69.

l23' Taraxacum subļacįnįosum Dahlst'. et Lindb. fil. in Dahlst. in

Arkiv Bot. 19 (lB) : 15. 1925.
l24. Taraxacum subļaettcoįor Dahlst.
r925.

in Arkiv Bot. t9 (lB)

:17.

l25. Taraxacurn subpenĮciĮIiforme Lindb. fil. in Dahlsi. in Arkir
Bot. 12 (2) :lll. 1912.
126. Taraxacum subrubescens Dahlsi. in Hagl. in Bot. Not. 1937 :.
:460. 1937.
127. Taraxacurn Sundbergii Dahlst. in Arkiv Bot. 12 (2) :100tgt2.
l2B. Taraxacum tenebricans Dahlst. in Arkiv Bot. I (10) :5. 1910.T. officinaĮe subsp. tenebricans Dahlsi' in Bot. Not. 1905:157. l905'
t29. Taraxacum tįnctum Markl. in Acia Bot' Fenn' 23: 116' l93B.
l30. Taraxacum trianguĮare Lindb. fiļ. in Medd. Soc. F. Fl. Fenn.
35: 19. 1909.
l3l. Taraxacum trįĮobatum Palmgr. in Acta Soc. F' Fl. Fenn. 3,į
(5) :7. l9l0.
T. chĮoroļeucum Dahlst. in Arkiv Bot. 10 (6) :ll. l91l.
l32. Taraxacurn tumentiĮobum Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: ||7.
1938.

l33. Taraxacurn unduĮatiforrrte Dah|sL in Arkiv Bot. t9 (lB) : lB'
T' firmuĮifoĮįum Markļ. in Acįa Bot. Fenn. 23 :98. l93B.
1925.
l34. Taraxacum uastįsectum Markļ. ex Puolanne in Mem. Soc. F' FlFenn. 8:173. 1932-1933 et in Acta Bot. Fenn. 23:120. 1938.
135. Taraxacum xanthostigma Lindb. fil. in Medd. Soc. F. Fl. Fenn36:5. 1910.
72. perekond koeratubakas
Sp. Pl. 805.

-

Crepis't L.

1753.

Ühe-, kahe- või mitmeaastased piimmahlaga rohttaimed, enamasti
lehistunud varrega. Varrelehed a1usel nooljad, südajad või kõrvaļ<estega, varreümbrised, harvemini (Crepis praemorsa) puuduvad. Korvõisi*

t

CrepĮs (kt. k.)
tald. Esineb Theophrastosel ja Piiniusel mingi tänapäe_
- king,
val tundmata taime nimena,
milļel oli arvatavasti mingi kingakujuline osa. - I(oostanud A. Uksip.
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kud väikesed või keskmised, 5-1,2 mm pikad, pöörisjas või kännasjas
liitõisikus. Ü1dkaiis silinderjas. Ū1dkatise 1ehekesed tüüpi1iselt peaaegu
kaherealiselt (väiimised märksa 1ühemad), harvemini mitmerea1iselt,
katusekivide taoliselt, viljumisajal pisut puituvad. Õisikupõhi paljas või
karvad,ega. Õied kee1jad, kol1ased, ebaühtļaselt 5-hamba1ise 'tipuga. To1mukad noolja alusega, väikese lisemega. Seemnis,ed silinderjad, peaaegu
ümmargused, enamasti selgesti 10-30 roidega, tipus veidi ahenevad.
Pappuse lendkarvad 1ihtsad (mitte su1gjad), tüüpiliselt 1umivalged,
painduvad' harvemįni aga (CrepĮs paĮudosa) määrdunudvalged ning

murduvad.
P,erekonda kuulub ü1e 200 liigi, mis on levinud peamiselt mõõduka
kuni subtroopilise kliimaga aladel Euroopas ja Aasias. Mitmed liigid
esinevad peale selle Põhja- ja Kesk-Aafrikas, üks liik Lõuna-Aafrikas,
mõned liigid Põhja-Ameerikas ja üks Boliivia Andides. See asjaolu
kõneleb perekonna suhtelisest vanadusest.
Mįtmekesise väļisļaadiga perekond koeratubakas on lähedalt suguļane hunditubaka perekonnaga ning ei erin,e viimas,est teravalt siļma_
paistvate iunnuste poolest. Tõenäoliselt põLvnevad nad ühistest esivanemates,t. Olulistest erinevustest tul'eks mainida, et koeratubaka liikidel ei
oļe tolmukotid teineteisega kokku kasvanud, vaid epidermirakkude kaudu
hambunud; ka see omadus viitab per,ekonna ürgsemale päritoĮule võrreldes hunditubakaga.
Koeratubaka kirjelduses <<Nõukogude Liidu Īlooras>> (29:596. l964)
on öeldud, et koduloomad söövad enamikku liikidest rahuldavalt või
koguni hästi. Ees,ti autorite tähelepanekute järgi aga on hein koeratubakaist kõva, kare ning mõrkjas, mistõ'ttu loomad įeda ei söö, nii et meil
tuleks enamikku koeratubaka liike hinnata umbrohtudena.

Į.IIKIDE MÄÄRAMIsE TABEL

l.
-2.

Seemnised ühel taimel erikujulised

6'

-

kahe- või kolmesugused

- Crepįs sancta (L.)
ühesugused

Palestiina koeratubakas

S'eemnised ühel taimel enam-vähem

Babc
2

Pappuse karvad määrdunudvaiged' haprad, seemnise pikkused; lehed
paljad; emakasuue tüüpilise1t rohekasmusijas

l.

Soo-ļroeratubakas

-

Crepis paludosa (L.) Moench

a
.U
Pappuse karvad lumivalged, painduvad
3. Taimel ainult juurmised lehed, vars enamasti lehitu varb; seemnis
20 roidega; liitõisik pikiiku kobarja pöörisena
4. Tömbijuureline koeratubakas - Crepis praemorsa (L') Tausch
4
Taim juurmiste ja varrelehtedega

549

4. Seemnis 20 roidega;

emakasuue mustjas; üldkatise lehekeste sise^
kü1g paljas; õisikupõhi paijas

2'

Seemnis

vane

5.

Pehme koeratubakas

l0-l5 roidega;

-

Crepis moĮĮį.s (Jacq.) Asch.

ü1dkatise lehekeste sisekülg siidkar5

Seemnis l3-15 roidega, kolļane, 4-5 mm pikk; üldkatis 10-l3 mm
pikk; se11e lehekeste selja1 näsajas andur; emakasuue ko1lane; õisikupõhi narmastega

3.

Ķaheaastane koeratubalras

-

Crepis bįennįs L.

Seemnis l0 roidega, pruun' 2-3 mm pikk; üldkatis
emakasuue rohekaspruun; õisikupõhi paljas

5.

Liiv-koeratubakas

-

6-9

mm pikk;

Crepis tectorum L.

l.

sektsioon DesĮphgĮion Babc. in Univ. Ca1if. Pubļ. Bot' 22:209.
HapaĮostephĮum (D. Don) Froel. irr DC. Prodr. 7: 165. 1B3B,
- Mitmeaas'tased
p. p.
taimed. Vars lehistunud, juurmised lehed ja alumised varrelehed suured, hambulised kuni hõlmised, rootsuks ahenenud;
keskmised ja ülemised lehed kord-korraļt väiksemad, rootsuta. Liitõisik
hõreda kändana. Pappuse lendkarvad määrdunudvalged, haprad.
1947.

l. Soo_koeratubakas - Crepis paĮudosa, (L.) Moench, Meth. 535.
1794; Froel. in DC. Prodr. 7:170. lB3B; Led. Fl. Ross. 2 (2):829.
1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 455. 1852;
Meinsh. Fl. Ingr. l9l. lB7B; Ķlinge, Fl. Est_, Liv_ u. Curl. 335. lBB2;
Hegi, Illustr. Fl. Ä{itt.-Eur' 6 (2) : l l53. 1929; Hiit. Suom. Kasv. 732.
1933; Babc. i,n Univ, Calif. Publ. Bot. 22:232. 1947, p. p.; Szafer, Kulcz.,
Pawl. Rosl. Polsk. 74B. 1953; Czerep. in Fl. URSS 29 : 610. 1964.
- Hįeracįum paĮudosum L. Sp. Pl. B03. |753'
Aracįurn paĮudosum Monn.
Ess. Hier. 73. 1829.
Cxepaa 6ororsas. -(298. joon.)
?ļ. Vars 60 (30-90) cm kõrge, püstine, õõnes, vaoline, paljas, läikiv, alusel sageli violettpunane. Juurmisi lehii (0) 4 (S), kuni 32 cm
pikad, võrdļemisi laiad (4: l), äraspidimunajad või süstjad, sopilisham_
bulised kuni kaarhõlmised (hariliku võilille lehti meenutavad), rootsuks
ahenenud, paljad, pealt ere-rohirohelised, läikivad, alumiselt pinnalt
sinkjasrohe1ised, võrksoonilised; kuivanu1t õhukesed (päikesepaisteļiste
kohtade isenditel lehed nahkjad, varjus kasvavatel õrnad). Varrelehti
(4) 6 (B), munajassüstjad, varretud, noolja alusega, varr,eümbrised ning
veidi kanne1jad, tipus terveserva1ised, teravad, kõige üļemised lehed
1ineaa1sed, kõik paljad. Liitõisik hõreda kännasja pöörisena, (4) l1 (29)
korvõisikuga. Õisikuraod ļiht- ja näärmekarvased (äärmiselt harva ainult
L paĮudosa (lad. k.)
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_

soo_, soos kasvav

298. joon. Soo-koeratubakas (Crepis paĮudosa).

orig

üksikute näärmekarvadega), pikad, püstised, peened, kõrg1ehtede kaenlas, viimased alati näärmetega. Üldkaiis (9) 10 (l2,5) nrm pikk. Üldļ<atise leheĮ<esi (17) 30 (50), mustjasrohelised, süstjad, teravad, harevate mustade paljurakuliste (1,5) 2 (3) mm pikkuste näärmekarvadega
(väga harva karvadeta), tipus tähtkarvadest habejad. Välimised üļdļtatise leheļresed sisemistest kuni ļ<olm korda 1ühemad, neile liibunud.
Kee1õied rebukollased. Emakasuue mustjasroheline (väga harva ko1lane). Seemnis 4,5-5,5 mm pikk, lineaalne, veirii aheneva tipuga, kol1akaspruun, 10 roidega. Seemnisi ühes õisiļ<irs keskmiselt (30) 37 (50)
pappuse lendkarvad 5-7,5 mm pikad, määrdunud_ (kolļakas-) valged,
jäigad, haprad. oisikupõhi paljas.
Oitseb juunis, juulis (kuid ka hiljem
- septembrini).
i(ogu Eesli NSV territoorirrmi1 ļodumetsades,
niisketel ja soistel
puisniitudel, jõgede, ojade ja järvede kaļlastel, aļlikate ļäheduses, kraavipervedel, paekalda jalamil; sageli moodustab puhtaid kogumikke.
;

(299. joon.)

Üidlevik. Nõulrogude Liidu Euroopa_osas Koola poolsaarelt ļ<uni
Uraalini ja Lääne-Siberini. Metsavööndis tavaline, mustmullaaļa1 haruldane, įõunapoolsetes piirkondades ja Krimmis puudub. Kuulub Euroopa
f1ooraelementi (Lippmaa, 1937). Levinud Põhja- ja Ķesk-Euroopas
Skandinaaviast Püreneedeni, Põhja-Itaa1ias, Jugoslaavia FSV-s, Ęumeenia
SV-s.

į
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299. joon. Sooļtoeratubaka (CrepĮs paĮudosa) leiukohad Eestis.
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Sama sektsiooni kuuluva siberi koeratubaka (Crepis sįbĻ
rĮca L.) esinemine Eesti idarajoonides on mõeldav. Kuigi selle siberi
flooraelemendi pideva 1eviku 1äänepiir kulgeb Laadoga-ilmeni vald_
konna idaosas, on ta sporaadiļiselt levinud Leningradi lähedal (Koporje
ümbruses, Podmošje küla juures), et siis pärast pikka vahemaad uuesii
ilmuda Sudeetides ja Lääne-Karpaatides' Erinevuseks eelmisest liigisi on
(hajus) karvasus varrel ja lehtede alumisel pinna1, suured õisikud (üld_
katis 12-15 mm pikk), B-10 mm pikkused, 25-30-roidelised seemnised ja kollased emakasuudmed. Esineb sageii koos Laserpitium prutenicum'iga.

2' sektsioon Mesomerįs Babc. in Univ. Calif. Pubļ. Bot' 22 :2l0.
Hįeracioįdes Froel. in DC. Prodr. 7:167.1B3B.
Vars
- Püsikud.
lehistunud, alumised varrelehed, samuti nagu juurmised
lehed, pikaks
1947.

rootsuks ahenenud, keskmised ja ülemised varrelehed rootsuta. Üldkatise
lehekeste selja1 ,ei ole andrut, siseküljel puuduvad siidkarvad. Seemnis
20 roidega, sile. Pappuse lendkarvad lumivalged, painduvad.

Pehme koeratubakas
Crepis moįlįs t (Jacq.) Asch. Fl. Bran_
denb. t :386. l864; Klinge, Fļ. Est_, Liv_ u. Curl. 335. lB82; Babc. in
Univ. Calif. Publ. Bot. 22 :2B0. |947; Szafer, Kulcz., Pawļ. Rosl. ,Polsk.
747. |953; Czerep. in Fl. URSS 29 624. 1964.
C. succįsaefoĮia (All.)
Tausch in Flora ll (l) :79. lB2B; Led. Fl. -Ross. 2 (2) :829. l846;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u. Curl. 456. |B52.
- Hįerącįurrl moĮĮe Ja'cq. Fl. Austr.2:|2. |774.
H'
succįsaefolium Alļ. Fl.
- joon.)
Pedem. l:215. 1785.
Cxepla MnrKar. (300.
9ļ. Vars 55 (30-75) cm kõrge, püstine, ļihtne, punakas, hajusalt
lühikarvane, ülemisel poolel, vahel kogu ulatuses paljas. Juurmisi ļehti
(l) 2 või 3 (6)' kuni 27 cm pikad (pikkuse ja laiuse suhe 6,5: l), äras_
pidimunajad või süstjad, ahenenud kiiljalt pi,kaks rootsuks, tömpja või
teravnenud tipuga, enamasti peaaegu terveservalised (peetrilehte meentrtavad), vahel hõredalt sopilishambu1ised, mõ1ema1t pinna1t tihedasti
lühikarvased. Varreļehti 5 või 6, alumised pikliksüstjad, ümara alusega,
pooleldi varreümbrised, kuni 14 cm pikad (5,5: l), keskmised ja ülemised süstjad, rootsuta, 1ühikarvased või paljad. Liitõisik laiuva kännasja
pöörisena, (4) l l (22) korvõisikuga. Õisikuraod (peamiselt õisiku al1)
mõõdukalt kuni tihedasti näärmekarvased. Ü1dkatis (7,5) B,5 (9) mm
pikk. Üldkatise lehekesed süstjad, teravad, väļimised liibuvad, umbes
'|l'-'l' sisemiste pikkusest, mustjasroheļised, alumises osaS hõredalt
kaetud näärmekarvadega, tipus udemeļised, selja1 andruta, sisekü1jel
paljad (siidkarvadeta). oied rebu- või heļekollased. Emakasuue määrdunudrohekas (kuivanult mustjas). Seemnis 20 roidega, si1e, kolļakas_
pruun, 3-4 mm pikk. Pappuse lendkarvad valged, pehmed, 5-6 mm,
pikad. oisikupõhi paljas.

2'

I

moįlįs (lad. k.)

_

pehme

tõõ

300. joon. Pehme koeratubakas (Crepis molĮis).

orig.

Õitseb juunis, juulis'
Eestis väga haruldane; seni leitud ainuįt Tartu lähedusest (Annemõisa, Vasula järv, Kaagvere, Rahinge ja Külitsa küla), kuid sageli hulgaliselt. Kasvab niisketel puisniitudel. (301. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus lääne- ja edelaosas (peale Eesti Leedus
ja Lätis). Väljaspool NSV Liitu Püreneedes, Prantsuse keskmäestikus,
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30l. joon. Pehme koeratubaka (CrepĮs ttlolĮis) leiukohad Eestis.

Põhja-Itaalias, Sveitsis, Ungari RV-s, Austrias, Sa,ksa DV-s ja FV-s, Poola
RV-s. Sporaadiliseļt Šotimaal ja Põhja-Inglismaal.

I(. Kupffer (1925) kahtles pehme koeratubaka esinemises Eestis,
kuid hiiisemad leiud ja tõendeksemplarid kinnitavad Seda. Luce andmed
liigi leiu kohta Saaremaalt ei ole seni tõestatud.
Liik meenutab hunditubakat Hįeracįum HįeĮtii Norrl., Seepärasttuleb
määramisel o1la ettevaatlik.
Berįnįa
Czerep. in Fl. URSS 29 : 630. 1964.
3. sektsioon Crepis.
- Püsikud,
- Calif.
(Brignol) Babc. in Univ.
Publ. Bot.22:2|l. 1947.
Eestis kaheaastased taimed, juurmiste ja varrelehtedega. -Lehed meenutavad kujult võiliļle (Taraxacum officinaĮe) ļehti. Seemnis l3-l5 roidega, pappuse lendkarvad valged, pehmed. Üldkaiise lehekesed 'tömbid,

aļusel näsaja andruga, siseküljel siidļ<arvased; õisikupõhi narmaskarvadega.

Crepis bįennis'1 L' Sp. Pl. 807.
Kaheaastane koeratubakas
1753; Froel. in DC. Prodr. 7: 163. lB3B, p. p.; Led. Fl, Ross. 2 (2) : 823.
1846; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 454. l 852;

3.
Į

bįennįs (lad. k.)

-.kaheaastane.
555

.Meinsh. lrl. Ingr. l90. lB7B; Ķlinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl.'333. lBB2;
Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. 6 (2) : l|62. |929; Babc. in Univ. Calįl. Publ.
Bot' 22 : 435. 1947; Szafer, Kulcz., Paw1. Rosļ. Poisk ' 746. 1953; Czerep'
in Fļ. URSS 29:637. 1964.
Crepaa ĀByJIeTHflfl. (302. joon.)
o. Vars (50) 85 (l40)- cm kõrge, püstine, jäik, kancliline ja vao1ine, alumises oSaS sageli violetjaspunakas ning hõredaļt kuni mõõduĮ<alt ka,etud karedate harjaskarvadega, vahel kogu pikkuses peaaegu paljas. Juurmisi ļehti (0) 3 (21), meenutavad tavalise või1ille (Taraxaium
officinale) lehti, kuni 32 cm pikad (5,5: l), õitsemisajaks sageli närbunu'd. Varrelehti (9) 14 (25), süstjad, aluse poole ahenevad, uįidi ur.."ümbrised, aļusel kõrvakestega, iamedad (servadest rullumata); alumised
kaarhõlmised, kaarlõhised või koguni kaarjagused (nagu võilillel), hõlmad pikliksüstjad, hambu1ised, ti,pmine hõ1m terveserva1ine, mõļemalt
pinnalt ļ<aredakarvane, enamasti mõõdukaļt, harvemini tihedaļt, väga
hart,a hõredalt; ülemised lehed raotud, lineaaĮsed, peaaegu terve servagĮ,
kõik rohirohelised (mõnikord violetjad), kuni 28 cm pikad (4,7:t). liltõisik ļaiuva sarikja pöörisena, kaarjalt ü1espoo1e suunatud raagudega,
(l0) 30 (l00) korvõisikuga. oisikuraod korvõisikute al1 veidi 1amānenūd,
hallviltja'd, väga harva üksikute harjastega. Ü1dkatis (9) 1t (l3) mm
pikk. Üldkatise ļehekesed tumerohelised; vä1imised süstjad, koheviļ, viļ_
jumisajal tagasi käändunud, teravad; sisemised ļineaalsed, 2-3 mm
laiad, tömpjad, habeja tipuga, seljal näsaja andruga, tähtkarvadest halļviltjad, vahel üksikute kollaste harjastega ja hõredalt kuni ohtralt (90130) mustade ko11asepealiste nää,rmekarvadega, sisekülje1 siidkarvased.
Õied kuldkoļļased. Emakasuue kollane. Seemnis 4-5 mm pikk, lineaalne,
l3-i5 roidega, kollakas, peentest ogajatest karvakestest kare (luup!);
ühes õisiļ<us (52) 64 (76) seemnist. Pappuse lendkarvad urlg"j, s,s7 mm pikad, pehmed. Õisikupõhi narmastega.
Oitseb juulis, augustis.
Metsa- ja teeservadel, kivise rühapinnasega nõlvadel, põ1lupeenar_
,del, puisniitudel, raiesmikel. Lubjalembene apofüüt. Eestis
levinuā kogu
alal, kuigi mitte päris tavaline. (303. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-oSaS mittemustmui1arajoonides
võrdlemisi sage, mustmullarajoonides aga harva, harvenedes ida ja kagu
suunas. Laadoga-Karjala piirkonnas, Novgorodist Kaasanini. Kesk-Eufoopas' Norras, Taanis, Lõuna_Rootsis, Lõuna-Soomes, Iiri_ ja Šotimaal.
Ulatub kuni põhjalaiuse 62'-ni. Lõunapiir läbib Kesk-Hispaania, ulatub
Põhja-Itaaliani ning Kesk-Balkanini; liik puudub Lääne-Prantsusmaal ja
Vahemeremaades.
Teisenditest esinevad meil peale tüüpteisendi järgmised.
var. runcįnata Koch
varrelehed' välja arvatud ülenrised, või"
- kõik
liļLe lehtede sarnased. Harva
esinev on Vaf. integrifoĮia Uechtr.
kesk_
- sedasrnised varreļehed süstjad, laiad, terveservaļised. Viimast on seni
tatud ainuļt paarist ļeiukohast: Kiheļkonna ümbrusest ning Viti ja Suurupi vahelt. Veel haruldasem on var. Sįļuįae't, Var. nov.
emakasuue

-
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;302.

joon. Kaheaastase koeratubaka võili1lelehine teisend (CrepĮs bįennįs var
rtLncinata). Orig.
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303. joon. Ķaheaastase koeratubaka (CrepĮs biennis) leiukohad Eestis.

tume, üldkatise lehekesi rikkalikult (90-l30), 0,4-l mm pikkuste nääi-metega; SeemniS l0 roidega; varrelehed süstjad, kaarhambulised ļruni
peaaegu terveservalised, a1usel kõrvakestega. Seni leitud Sauga jõe ka1dalt Linnu küla juurest rukkipõllult.

4. sektsioon IntgbeĮlia Benth. in Benth. et Hook. fiļ. Gen. pl. 2:515_
lB73, p. p.; Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot.22:213' 1947.
- ĮntgbeĮtĮoi_
des Froel. in DC. Prodr. 7 : ļ64. lB3B, p. p.
juurmise
Püsikud. Lehed
kodarikuna, VarS lehitu. Liitõisik on piklik l<obarjas
pööris lühikeste raagudega. Seemnis 20 roidega, pappuse lendkarvad lumivalged, pehmed.
oisikupõhi paljas.

4'

Tömbijuureline koeratubakas

-

Crepis praemorSa' (L.) Tausch

\ Crepis bįennis L. var. Siļaįae, var. l.lov.
A typo his notis distat: folia caulina lanceolata

arcuatodentata vel fere integerrima; squamae glandulis derrsis (90*130) obtectae; stylus obscurus.
T y p u s. Estonia, distr'. Pär,nu, prope pagum Linnu, ad lipam fluminis Sauga,
in agro,9. vll 1964, leg. A. Saare et s. Talts, in Herb. Inst. Bot. Ac. sci. Eston. in
Tartu conservatur.
Nomen datum in honorem investigatoriš florae estonicae meritissimis clar. mag_
ļ:ot. Silvia Talts.

2 praemorsa (lad. k.)
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_

ärahamrnustatud (arvatavasti tömbi r'isoomi järgi)

.

in Flora

11 (1)

:79' lB28; Froel. in DC. Prodr.

7

:|64. 1838, p. p.; Led.

Fl.Ross.2'(2):825'1846,p.p.;Wied'etWeb'Beschr'phan'Gew'Fl'
Esth_, Liv_ u. Curļ.455. lB5į; ūeinsh. Fl. Ingr. l91. 1B7B; Ķlinge,
Est-,Liv-u.Curl.333.lBB2;Hegi,Illrrstr.F1.Mitt.-Eur.6(2):||57.

in Univ. Caļif. Pub1. Bol.22:550. 1947, P. P.; Szafer, Kulcz''
HįePawl. Rosl. Polsk. 746. 1953; Czerep. in Fl. URSS 29:66l. 1964' tai_
Eesti
Eichw.
racįum praemorsuffĮ L. Sp. Pl. B0l ' 1753. - Exs.: K.
joon.)
TyIIoļ{opHeBĮ.lUĮHafl. (304.
med 4, n" l81. 1934.
- CrepĀa tönrp' Vars (väga harva varsi kuni 3)
9ļ. Risoom lühisi1inderįas,
lehtedeta (väga harva ühe lineaaļse lehega), (25) 45 (100) cm kõrge,
püstine, vaoliāe, eriti a1umises oSaS mõõduka1t 1ühiudemeliselt karvane,
Ļahel peaaegu pa1jas, a1use1 sageii violetjas, õisiku piirkonnas tume,
(2) 5
unr--uäh.. tähtkarvane. Juurmised lehed l<odarikuna, neid on'terava(9), äraspidimunajad või süstjad, ahenevad rooisuks, tömbid või
võitu, kuni 26 cm pikad (5: 1), tetve või peenhambulise servaga, rohi_
rohelised, enamasti mõlemalt pinnalt tihedasti lühikarvased, eriti silmapaistvaĮt aiumise pinna keskrool, harvemini peaaegu paljad (Ī. gLabreļcerus Vo11mann). Liitõisik on pik1ik kobarjas pööris (7) 17 (49) korvõisikuga. Õisikuraod lühikesed, alumised kahe ļ<uni viie, enamasti kolme,
ülemised įihe korvõisikuga, kõik ühe ļineaalse kõrglehega (kattelehega),
(ll) mm
tumedad' peaaegu paljad või veidi udemelised. Ūļdkatis (7,5) 9
välimised
pikk, si1inä".1r.. ūtaiatise lehekesed lineaalsüstjad, rohelised,
selgesti ripsjashambulise Servaga' poole võrra lühemad kui sisemised,
kõii pa1jaä või üksikute l<uni hajusate lühikeste karvadega, tumeda
habejä tipugr. Õied helekollased, emakasuue kollane. Seemnis silinderjas,
ko1lakasįruįn, 3-4 mm pikk, 20 roidega; pappuse karvad lumivalged,
painduvad, 4,5-6 mm pikad. oisikupõhi paljas'
Õitseb juunis, juulis.
Kuivadel puisniitudel, kivistel nõlvadel, loopealsetes ļ<adasti(305.
kes, iubikaniituāe1; lubja1embene (Lippmaa, 1935). Esineb kohati.
1929; Babc'

joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidu Euroopa-osas kõikjal, välja arvatud äär(kuni
mised põhja- ja lõūarajoonid; Põhja-Kaukaasias, Lääne-Siberis
Burjaadi
Irkutskis,
põh;alaiuse 59'-ni), Ķräsnojarskist Sajaanideni,
Är..rŠv-. ning Tuvä ANSV-s. Väljaspool Nõukogude Liitu Norras' Root_
sis ja Soomį lõunaosas, Saksa DV-s ja FV-s, Prants_usmaaļ (Ardennideni1, ļõunas kuni Põhja_Itaaliani ja Põhja-Balkanini (Jugoslaavia FSV)'
Mongoolia RV-s.
Ees'ti materjal kuulub tüüp-alamliiki

_

subsp' praemorSa'

5. sektsioon MesophųĮion Babc' in Univ. Calif. Publ. Bot' 22 :2t3'
ja
|g47. __ Püsikud, Eestis ühe- või kaheaastased taimed juurmiste

mm
varrelehtedega; seemnis 2-3 mm pikk, l0 roidega; pappus 4-6
pikkustest vālgetest karvadest; üļdkatise lehekesed sisepinnalt siidkarvased, andruta.
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304. joon. Tömbijuureline koeratuba,kas (CrepĮs praemorsa)
Orig.
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305. joon. Tömbijuur'elise koeratubaka (CrepĮs praemorsa) leiukohad Eestis.

5.

Liiv-koeratubakas
crepis tectorum, L. Sp. pr. 807. 1753; Froel.
in DC. Prodr. 7:162. lB3B; Led. Fl. Ross. 2 (2):822. tB46; Wied. et Web.
Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. 454. 1Bb2; Meinsh. Fl. Ingr. lB9.
lBTB; Klinge, Fl. Est-, Liv- u. Curl. 864. tB82; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.Eur. 6 (2) : 1165. 1929; Babc. in univ. calif. publ. Bot. 22:866. 1947,
p. p.; Szafer, Ķulcz.' Pawl. Rosl. Polsk. 746. ļ953; Czer,ep. in Fl. URSS
29:667. 1964.
Cxepaa KpoBerrbHan. (306. joon.)
- sammasjas,
O, O. Juur
peen, vertikaalne, harun,ev. Vars (b) g0
(B0) cm kõrge, püstine või võnkjas, õõnes, kan,diline, lihine või harunenud (mõnikord alusest peale, sageli on varsi mitu), alusel veidi karvane,
vahel peaaegu paljas, sageli punakas, vaher halrikasroheline ja udemeline. Juurmised iehed kodarikuna vastu maapinda, neid on (0) 2 (20),
kuni 20 cm pikad (6,5: l), süstjad, su1gjagused, su1glõhised või su1g_
hõlmised, 1ineaa1sete' hõ1madega, õitsemisajaks sageli kuivanud. Varrį_
lehti (a) 1l või 12 (23), alumised süstjad, su1gjaģused kuni sulghõlmised, keskmised saagjashambulised, ülemised lineaalsed, enamasti terveservalised, vahel kõik lineaa1sed, sisserullu,nud s,ervaga, noolja a1usega,
kuni 28 cm pikad (10: l), paljad või serval veidi kārvased, iähtkarvadest haļlikasrohelised (udemelised). Liitõisik 1aiuva sarikja pöörisena,
püstiste raagudega (20-60'-se nurga all, harvemini harevateģa, 90.-se

I

tectorum (lad.

k.)

36 Eestl NSV floora VI

-

katus_' katuste-, katusteļ kasvav

56t

306. joon. Liiv-ļ<oeratubakas (Crepis tecto'
rum vär. segetaĮis). orig'

nurga a11), (2) 22 (320|) korvõisil<uga. Õisikuraod korvõisiliute al1 veidi
jämenenud, ha1lvi1tjad, r,äga harva üksilrute näärmetega. Ü1dkatis (6)
7,5 (9) mm pikk. Ü1dkatise 1ehekesed ļineaaļsed, välimised umbes l/s
sisemiste pikkusest, sisemised süstjad, tipul teravnevad, l-2 mm 1aiad,
ha11vi1ijad, kaetud hajusaĮt heledate näärmeļ<arvadega, nrõnil<ord sekka
üksikute 1ihtkarvadega, sisepinna1 siidļ<arvakestega, eriti tihedasti tipu562

(luup !) . Õied he1eko1lased, emakasuue rohekas, kuivanult tume'
Seemnis 3,5 mm pikk, 10 roidega, kare, pruun; pappuse karvad valged,
5 mm pikad. Õisikupõhi lühiripsmeline.
Õitseb juunisi septembrini.
Eesti NSV-s kõige tavaļisem koeratubaļ<a liik. Kasvab ļiivikutel,
liivaste1 põldudel' a1varite1, kiviaedadel ja müüride1, vanadel õ1gkatus_
tel, teeservadel, kuivadel nõlvadel. Apofüüt. (307. joon.)
Üldlevik. Nõukogude Liidus tavaline kuni ohhoo'ta mere rannikuni,
ļõunas kuni Araali-Kaspia ntereni, Turkestani ja Põhja-Mongooliani.
Euroopas ja Aasias kuni põhja1aiuse 70o-ni, ļäänes ku1geb levikupiir läbi
Ida-Prantsusmaa ja Ida-Hispaania; esineb peaaegu kogu Euroopas, harvenedes lõuna suunas.

osaS

Euraasia flooraelemeni, soojalembene liik; eelistab kiiresti soojenevat iiivast või kruusast pinnast.
Väga varieefuv' peamiselt ļehe kLrjult' Eesti materjal mahub ena_
masti tüüp-alamliigi
subsp. tectorum fvar. auĮgarįs Ė. Mey. ex Bisch.,
Beįtr. Fl. Deutschl. u.- Schw.273. lB5l (:Ī. tgpica Beck.)] piiresse (vt.
ka Sell in Fl. Eur. 4:353. 1976).
varrelehed (ja juurmised
- Alumised
lehed, ļ<ui need on õitsemisajaks säilinud)
sulgjagused, keskmised sulglõhised kuni sulghõļmised (hariliku võilille ļehti meenutavad), üļemised
ļineaalsed, selgesti noolja alusega; taim kõrge (keskmiselt 60 cm); 1iit_
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307. joon. Liiv_koeratubaka (Crepīs tectorum\ ļeiukohad Eestis.
36*

563

õisik enamasti rohkearvuliste (keskmiselt 35) korvõisikutega. Mõnikord
esineb luudjalt harunenud vorm (Ī. scöpiforzls Ūksip), samuti kaarjas

käändunud Vorm (f. campyĮotropa Uksip) ' Crepis tecįorum var. tectorunl
meenutab kujuli mõnikord Crepis bįennįs'! (lopsakad isendid), erinevus_
įeks sellest on aga väiksemad korvõisikud, näsaja andru puudumine üldkatise lehekestel ning tumedad emakasuudmed.
var. segetalls Roih Bot. Abh. 37. 1787.
Alumised varrelehed veidi
peaaegu
loogeliselt hambulised, keskmised
terveservaļised, nõrgalt arenenud kõrvakestega, ülemis,ed lineaalsed; taim keskmise kõrgusega (keskmiselt 35 cm); liitõisik enamasti vähema arvu (keskmiselt 20) korvõisikutega. Samuti nagu eelmisel teisendil, esineb luudjalt harunenud \rorm.
var. graciĮls Wallr. Sched. crįt. 430. lB22'
Kõik lehed iineaalsed,
terveservalised, sageli kõrvakesteta. Taim võrd1emisi mada1, (5) 20
(35) cm kõrge, enamasti lihtsa varrega ja (1) 6 (l7) korvõisikuga. Peamiselt loopealsetel kasvav Vorm. on olemas ka kampülotroopne Vorm.
Kõik teisendid on omavahel üleminekuvormidega seotud ning kasvavad sageli üheskoos, mis teeb nende süstemaatilise väärtuse küsitavaks.

6. sektsioon Pterotheca (Cass.) Babc. in Univ. Calif. Publ. Bot. 22:
215. |947; Cass. in Buļl. Soc. Phiļom. Paris 200. 1B16.
- Gen. Lagoseris
Marsch.*Bieb., Cent. pl. rar. Ross. merid. 30. 1B10.
Üheaastased taimed
või püsikud, enamasti peenikese sammasja juurega.
Varred peaaegu
juurmise
lehed
lehtedeta,
kodariļ<una, teravaļt hambulise servaga. Väli_
nrisi üļdkatise 1eheļ<esi 5 -B, asetsevad ühereaļiselt, on sįsemistest
palju (4_6 korda) lühemad (viimaseid on l0-l5). Õisikupõhi ļ<aetud
võrdlemisi harvade sirgete harjasjaie sõkaldega, mis on seemnisest pikemad, l<uid pappusest veidi ļühemad. Seemnised on kujult erinevad: vähemaarvulised välimised on kolme palja roidega, rohkearvuļised vahepeal_
sed aga lühemad, l0 roidega, mis on tihedasti kaetud tillukeste (luup!)
valkjate näsajate rrõi kilejate karvakestega; sisemised sarnanevad l,ahe_
pealsetega, kuid roided on neil paljad.

6.

Palestiina koeratubakas
Crepįs sanctaļ (L.) Babc. Univ. Calif.
Publ' Bot' 19:403. 194l; Sell in Fl' Eur. 4 :354. 1976.
- C. muĮtįcauĮįs
C. Koch in Linnaea 26 : 690. lB50, non. Lecl. 1833.
Hįeracįum Sancturn
L. Cent. pl. 2. 30. 1756.
Lagoseris sancta (L.)- K. Įialy in Glasnik
Zem. Muz. Bosni i Herceg. 20: 556 et 562. l90B et in Dörfler, Herb.
nofm. Sched. ad Cent. 5l et 52:36. l9l0, non Thel1.; Czerep. in Fļ.
URSS 29 : 70B. l964.
Cxepaa ĪIaJIecTIĮHcKaf' Jļalo3eplic [alecTLincķIzpi.
o. Vars (sageli- on neid ühest juurest mitu, ltuni 6) 30-40 cm
kõrge, ligi 2,5 mm ļäbimõõdus, püs'tine või tõusev, peaaegu karvadeta'
kuid üļemises oSaS hajusalt näärmeļ<arvane. Juurmisi l,ehti paiju (kuni
l6), äraspidimunajad' a1usel pika1t ahenevad, teravatipu1ised, kuni 9 cm
pikad (pikkuse ja laiuse suhe 5,5 : l), sinirohelised, teravahambaiised,

I
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sancta (lad. k.)

-

püha

paljad, ainult servadel ja keskroo alusel on hõredalt väga lühikesi (0,l'O,2 mm) karvakesi. Varrelehed puuduvad, nende asemel varre ha'runemise kohaļ reduts,eerunud kõrg1ehed. Liitõisik 1aiuva ebasarikana, 8l3 korvõisikuga; õisikuraod peened, karvadeta, kuid hajusate 0,3-l,5mm
pikkuste heļedate peente näärmetega, korvõisikute a1usel tähtkarvadest
habejad. Üldkatis 7 mm pikk, selle välimised ļehekesed (arvult 5-7)
.üherealiselt, sisemised (l0-l3) 1aia ki1eja äärisega, teravad, karvadeta
või ühe kuni viie l mm pikkuse karvakesega, kuid hajusalt 0,3-l,5 mm
pikkuste näärmetega. Keelõied kollased, emakasuue tume. Seemnised
kuju1t erinevad: vä1imised kol1akad, ko1me palja roidega, vahepealsed
lühemad, pruunid, l0 roidega, mis on tihedalt kaetud tillukeste (luup!)
.ki1ejate näsajate va1kjate karvakestega, sisemised vahepea1sete Sarna:sed, kuid paljaste roietega. Pappus 4,5 mm pikk.
Palestiina koeratubaka kui meil haruldase tulnuka leidsid L, Karu ja
A. Sooman 1. VII l95B raudtee pervelt Mustjõe ja Kehra vahel. Selļe
:lõunapooise päritoluga taime leid Eestis on küllaltki huvitav.
Üldlevik. Kaukaasia, Armeenia-Kurdistani ja lraani taimegeograa-filistes vaļdkondades.

Meil võib veel esineda Crepis capiĮĮaris (L.) Wallr. Selle 1iigi puhul
(sünonüümi Crepis uįrens L. a11) teevad Wiedemann ja Weber (1B52)
järgmise märkuse: <. . . jedenfaiļs ist sie fernerer Beobachtung Zu empfehlen, da sie leicht übersehen werden kann.>> Nähtavasti seļlest märkusest iähtudes võttiski G. Vilberg (Eesti'taimestik 241. 1925) se1Įe 1iigi
.oma määrajasse, l<uigi küsimärgiga. Kujult sarnaneb Crepis tecto'
.rum'iga, kuid seļlest erinevalt on tal korvõisikud väiļ<semad (5-7 nrm
pikkused), emakasuudmed kollased ja üldkatise lehekesed siidkarvadeta.
Ka ökoloogialt (hemerofoob!) erineb ta C. tectorum'isl. Mõne autori
arvates on Crepis capiĮĮaris liiv-koeratubaka teisend. Liik on aga kindlasti
-iseseisev, arvestades tema kromosoomide arvu 2n: 6, kuna liiv-koeraįubakai on See 2n : B. Babcock ütleb sel puhul: <<. . . represents an end
point in an evolutionary process resuiting in reduction in chromosome
number.>>

OJIOPA ECTOHCKOII CCP

VT

Pesrcue

Ceu. CnorķHoųBeTHbIe

-

Compositae Giseke

<<<D.uorpa 3,c,ro'tlrcĖo,tŽ CCP>, r. VI, ,ooĮep}Krl,rr ,o|rliĮ{ca.H,IĮfl cl,ox(H|oĮĮBeTHlbĪx
3'cToļHlLI,Į ļ.I3 ,IĮ|oĀc'eMeIž,cr',ņ Cardu,oid,eae pr Cichoriroidea.e,
o,6ņenņ KoJļ'Iīq,e-

n

cTse l94 tsū4iĀa' iBx,oĀfiIIļux ĮB,oo'cTa'B 72 poņors. I4,oķ.ulo,ų,egn'eM.fl,BJl,flelcfl PoĀ
Hiera'cium, ,9rny6.luxonalHlHblil n VII t. ņ l96l r.
Ķ xronerHy Eupatorieae Cass. orHocl4Tcfl poĀ Eupatorium L., npe4crae_
.neguuü s 3croĮ]an oĀHĮiM c[oHTaHHbĪM BLIĀoM E. cannabinum L., BecbMa
pacĪĪpocTpaHeHHblM no 6eperau peK, B npu6pexHux KycTapHI.iKax, KaHaBax
H Ha Āpyrux sa6onoqeHHbĪX I,I.rtH yBJIa}KHeI]Hltx uecroo6uTaH:aflX (puc. 6) .
B caÄax lįHolĀa KyūbTnBlĪpyercq E. purpureum L.
Ųacrulņ MHorocopTHbIM caĀoBbIM BLiĀoM H3 poĀa Ageratum L. r.snfl'ercs A. Houstonianum Mill.
I,Is ķo,ūeiHa Astereae ,Cass. ņ pecrny,6.uLaxe 'pa'Cūlp,o,cTpaH,e.Hbl lĪ,pe,rcņaBlzTe.rrĪ.Ī MecTHoüI l.rropu ĪIeTbĪpex poĀoB: So1idago L., Bellis L., Tripolium
Nees u Erigeron L., a n KyįĪbType IilHpoKo BbIpaųI.IBanTcrI [peÄcTaBĪ.ITeJIįT
poĀoB Callistephus Cass. u Aster L.
Solidago virgaureä L. [o.ĮrĮ{ [oBceMeCTHo BcTpeĪIaercg s 6oĮee cyxux
Jlecax, Ha JlecoJĪylax !ī, Ha ĀpylĮ.lx rroĀxoÄflųl4x MecToo6[TaHĪ.Iflx. B xy.rrr,_
Type ĮĪ3BecTgu S. canadensis L., a tax}Ke Āpyrile BHĀII.
Bellis perennis L. geJiqercg e 3croHIaV oĀuļIaB[IvĪM klg KyJIbTypbI ĪĮ
Bno.rtHe HaTypaJIįĪsoBaHHbIM BĮ.ĪĀoM' PacnpocrpaHeH BecbMa ĮlacTo B cTapbĪx
trapKaX' Ha Jlyrax (rar<xe noülteuulrx) , na oKpaHHaX JIecoB I.I [apKoB
(puc. l0). IIIupor<o BbĪpaIļĮHBaeTcff B KyJIbType.
Callistephus chinensis (L.) Nees flBJIfleTcfl oĀĪ{IzM ll,s Ī1au6onee qacTo'
I,Ī MIloloļIĪ4CJIeHļ"IbIMĮI copTaMLI BL'ĪpaųĪ,iBaeML,IM caĀoBtIM pacTeHHeM.
Zs xy"lilrypHblx BHĀoB poĀa acTpa _ Aster L. s 3crouuu KyJIrTHBĪī_
pyĮoT,cff A. amellus L., A. novae_angliae L., A. novi-be1gii L., A. alpinus L."
A. salignus Willd. V ĀP., IipHĪĪeM nocneĀHnft BIzĀ H3peĀKa ĀHqaeT H BCTpe_
Ī{aeTcff HnolÄa oKoJIo caĀoB n no 6eperaM peK.
lnasuķrvI o6pasoir,t Ha 3aIIaĀHou no6epe>Nle pecny6.nVKI: 11 Ha 3aIIaĀHbĪX ocTpoBax, pexe Ha ceBepHovr no6epexbe lĪpolĪ3pacTaeT IIo depery rraopx
Tripolium vulgare Nees (pnc. l7).
Cnoi:raHIrltžl nug Erigeron acer L. paCnpocTpaHel{ ĪĪo sceü reppuToplĮįI
Īra cyxux uecroo6urauunx (Ha cyxoĀolbnbIx ,Īyrax, aJlbBapax' B cocHoBblx
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õopax, Ha lĪecĪ{aHožt noune, Ha cKJIoHaX z r. a.). B 3crogul{ BcTpeĪļaeTcfl
pa3HoBlĪĀHocrl E' acer Var. acer. E. canadensis L. gs,Įgercq s 3croHļrll
HaTypaIH3oBaHHbIM IIpu[IeJIbIĮeM, pacuļ'IpflIoUļHM cBoe pacĪĪpocTpaI]eHĮie B
pocny,6.nin,xe (prra,c. l9) . E. annuus (L.) Pers. BĪ,Ipaiļļfi|BaeT,Cf lB rK}JIbTy'pe
,JIolKo ĀHĪļa,eT. Ky;rlrz,r'u,pyIoTcrI,eųe E. speciosus DC. 1.Ī MHolue ĀeKopaTHBHlre ru6pu,ņHue copTa MeJIKoIe[ecTHI4Ka ūpeKpacHoro, a TaKXe Āpylne
lĪ,1

BHĀbĪ.

Inuleae Cass. Poņ Filago L. ,npe1cra'BJlelH įB 3lCTorHtĪ]'Į4 ĀEy,Mri
BvIl,aMu: F. arvensis L., roropuft gsflgercg ĀoBoJIbHo o6bl'Įultl,Ī BI.iĀoM no
aceft pecuy6ltIre, pacTyųĮiM Ha ĪIecĪļaHblx IĪolIBax' Ha TeppI.ITopĪįfx, rtoĀĮĪaB[IIįx noĀ B,ĪHflHHe KyJIbTypbI; F. minima (J. E. Smith) Pers. ncrpeuaeTcfl peĀKo' IJIaBĪ{bIM o6pasovr B ļoro-BocTo.ĮĮĪoü 3crouuiz FĪa IļecqaFIblx
6eperax peK 14 o3ep ĪĄ Ha llecĮIaHnrax (pr.rc. 23).
Į{s sIaĀoņ poĀa Antennaria Gaertn. y Hac BCTpeįIaeTcg A. dioica
f. borealis (Camus) Beck; lpa,cTeT ,B 3.cTo'HiI.i,l.Ī Hia ail]oÖHT,Hbļx 'MecToo6ļlTaHI.Īflx: Ha JIyrax' ĪļecllaHI.tĪ(ax, aJIbBapax' 3a/Įe>xaX, rto o6oįlIiHaM
Äopol Į4 T. Ā.
tr4s por,a Leontopodium R. Brown n pecnydlul(e BblpaųĮ.BaeTcf B caĀax B KaĪ{ecTBe ĀeKopaT'ĄBHolo pacTeHHfi L. alpinum Cass.
Po4 Gnaphalium L. s 3croHHįI IĪpeĀcTaBJIeH JļeKapcTBeHHbiM pacTe_
uueu G. uliginosum L., pacryuĮi.iM oTįIocļlTeJIbHo įlacTo Ha chIpbIX rJIuHHcTbIX H roplxnucrlrx ūoųBax, oco6egno Ha TeppI{TopHrIX, HaxoĀLlBĪxlĮxcfl
IIoĀ cHJIbHbIM BJIi4gHVeM KyJIbTypbI; G. sylvaticum L. TaI{)Ke flBJIfleTcf Āo_
BoJIt,Ho o6H,]HHĮ,I BLIĀoM rro oKpaLIHaM Āopor, ,ĪecoB Iz noleft, Ha nupy6rax.
|Ąe poga Helichrysum Mill. ocrpeļIaeTcrl pacflpocTpagegguü lJIaBHbĪM
o6pasovt s Īoxnoiį H Ioro-BocTo.IHoIä 3croHuLI lloHTocapMarcķnft nN4 H. arenarium (L.) Moench. ou pacTeT Ha cyxĮrx [ecĮIaHbIX CKJIoHax Ī.Ī ĪĪecqarĪHKax' B Mox)KeBeJIbHLIKax, cocHflKax H lto oKpaļĮua*r no.letl; BbIpa[ĮĪ.IBaeTcrI
TaKxe B caĀax KaK ĀeKopaTĪįBHoe pacTeHlįe. H. bracteatu,m (Vent.) Ī/illd.
oTHocIįTeJIbHo ĮIacTo KyJIbTLIBįIpyeTcq B caĀax Iļ HepeÄKo ĀLIļĮaeT.
K poay Inula L. oTHocfTcff no Q.rrope 3crogzll TpI.I BHĀa: I. salicina L.,
I. britannica L. u I. helenium L. floc.neĀguil, us HHx ļIacTo BbIpattĮĪĄBaeTcrl
B KaĪ{ecTBe ĀeKopaTļļBuolo pacTeHlzfl B caĀax' a HepeÄKo Īi ĀHļIaeT (p'ac. 32).
I. salicina fBJIrĪeTcrl oqeHb pacnpocTpāHeHHbIM Ha JIyraX įĪ JIecoJIylaX' aJIbBapax' Ha 6eperax BoĀoeMoB' Ha ocTpoBax H T. Ā. BfiĀ I' britannica BcTpetlaeTcfl MecTaMIi B MaTepĪ.IKosoü qacru pecny6.lnru, oco6eHHo ua 6eperax
nau6onķurnx o3ep u pex (prac. 35).
I4s sfiĀoņ po4a Pulicaria Gaertn. s 9croHIaIļ (n Tapry) uaüÄeH s
KoHųe IIpoIlIJIolo cToJIeTI.lfl B KaĮIecTBe 3aHocHofo pacTeHIifl To,Ībl(o
P. vulgaris Gaertn.
Poa Telekia Baumgart. npe4crauleu y Hac oĀHI-iM BIĮÄoM - T. speciosa (Schreb.) Baumgart., roroputi oTHocĪ{TeJIbHo peĀKo Bblpailļ,ĪaBaeTcrl
B caĀax KaI{ ĀeKopaTļĮBHoe pacTeHl{e' a IiHolÄa BcTpeųaeTcfl Įi B oĀĮļqaJļoM
su4e (puc. 38).
Ķ xo.rreuy Arnbrosįeae Cass. ts 3,cTo|HlĪa,H olTlH'o'cflTcfi Tp,H ,poĀa: ųLIKIaĪ(o"u'eu,o
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xeHa, aM6po3pIfl H ĀypHIIĪIIHHĪ{.

poĀ

Cauuu

pac[pocTpaHeuHbĪM LI3 HĪix flBJIffeTctr

ĀypriI4ĪIIHI.IK.

Po4 Cyclachaena Fresen. npeĀcTaBJIeįI BHĀoM C. xanthifolia (Nutt.i
Fresen., KaK HeĀaBHfiM
BnepsHe HaüĀeH s lg5B r. (puc.40) .
lĄs poga Ambrosia ',pamefirqe^a.
L. ncrpeuarcTcfl ĀBa HeĀaBHIix np,ueJlbĪĮa: A. arte_
misiifolia L. (pHc.42) pacrrpocTpaHfleTcrl e 3croHĪ.lĮi c t954 r., A' coronopifolia Torr. et Gray (puc. 44)
roaa.
- c 1933
Poa Xantlrium L. ilpeĀcTaB'Įeri
6 saHocHbĪMįI BĮĀaMll. PaHlIrre scero,
(n 1923 l.) 6ltn Hs Htzx irafi4en X. spinosum L., ocTaJlbHbĪe HaĮĪ]ĮHaq C
1954-1958 rr.
Ko,rerro Heiiantheae Cass. npeņCTāB.rt€lHlo ņ 3cr,olnrIzu B lpoEa,r,ru, ,I].3 I{o_
Topblx 6o.ņlliizgcrBo KyJibTLIBHpyroTcf KaK ĀeKopaTHBHbIe paCTeHHf.
Į4s nll4on po4a Zinnia L. s 3croHIįIī qalĮe BCeIo KyJIbTĮĄBi.ĪpyeTcfi
Z. elegans Jacq.
Poa Rudbeckia L. [peĀcTaBJļeil g 3croĪ]az l l urrrpoĀyĮ].IpoBaHHblMįļ
BĮ4laųn. Han6onee pac[pocTpanenu R. fulgida Ait., R. laciniata L. n
R. hirta L.
V\s 'poga E'chinacea Moench KyJIb'Il}IBĪ{py,eT,cfl ĮB KaĪļecTtse ĀeKo,pa_
T'I]IB.Ho,lo pacTeH'Įzfl E. ņurpurea L., lHo lB lĪllo,cJleĀH,I,ie ņoĀbĪ
QpätsrHrĮT,ėJIbrHro
p,eĀino.

ĪĄs poga Helianthus L. xy.ur,rrnnpyĪoTcfl Ha rĪoJĮflx I.I B ofopoĀax lJIaB_
nuu o6pasoM IIoĀCo,ĪI{eĮI}ĮHI(
H. annuus L. l.t ser,UI'IHag rpyua _ H. tube_
rosus L., nepnltli [peHMyIIĮecTBeHHo
KaK cHJIocHaff KyJIbTypa.
ĪĄe poga Coreopsis L. nupaųuBaĪoTcff B caĀax 5 na4on, qaųe Bcero
C. grandiflora Hogg u C. tinctoria Nutt.
Poa Dahlia Cavan. npeĀCTaBJIeH oĀHLIM BHĀoM
D. pinnata Cavan..
gB,ņgloTcq
pacTeHI]flMĪz
ĮeroparusHbĪMlI
MHorIļe copTa ru6prz4a DahliaX
cultorum Thorsr. et Reis.
Poa Bidens L. npe4cran,ĪeH B 3cronau TpeMfl cIIoHTaHHbIMIi BĪIĀaMH Īį
ĀByMff oļIeHL peĀKĪ.IMLI c.nyuafluuuu [puĪIIeJIbųaMH. Ha cupltx uectoo6ura_
HHflx ĪIo 6eperau BoĀoeMoB' a TaKx(e B KaHaBax I] Jlyxax qacTo npoĪr3pacTaIoT B. cernua L. z B. tripartita L. Pe4ro, rIaBHbĪM o6pasou B BocTo!Īrroü ųacra TeppHTopHH, BcTpellaeTcq B. radiata Thuill. (pzc. 67). Pe4rurviuļ
JIHIĪIb oĀHax4lt o6HapyxeHHbĪMH 3aHocHbĪMĪ{ BilAaM!1 fBJIflIoTcg B. bipin*
nata L. H B. pilosa L.
Pol Cosmos Cavan. ūpeÄcTaBJIeH oĀHHM BĪįĀoM
- C. bipinnatus
Cavan.' BupaųnnaeTcfi KaI( ĀeKopaTI.ļBHoe pacTeHHe; pacĪĪpocTpaIĪfieTcE

ļ.I MoxeT 3acoprĪTr, CaĀL,I.
poay
Galinsoga Ruiz et Pav. oruocflTcq ĀBa aĀBeHTĪĄ BHbĪx euĮ\a. IĄs
K
HHX peĀKo BcTpeųaĪoųagcg G. parviflora Cavan. BbĪTecl{geTcg 6olee arpec_
cuBilLĪM BLIĀoM G. ciļiata (Ralin.) B1ake.
I(o"n,eqro Helenieae Cass. rn,pe4crTaņĮ,eH'o rno l"ilope 3cņo,llau TpeļMfi Ae|Ī{o_
paTĪĄBHbĪMLI poĀaMI.I. \4z poĻa Helenium L. xyllrzol4pyĪoTcfl MHoroJIeTHHe
rn4n H. autumnaie L. c unoruMr.r copraMr{ n H. Hoopesii A. Gray.
IĄs poņa Gaillaņdia Foug. B KyJIbType BbĪpaņHBaĪoTcfl TpH BlĪĀa.
G' aristata Pursh flBJIfleTcfl BecbMa pacilpocTpaneHublM noĀ Ha3BaHI.ĪeM

caMoCeBoM
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G' grandiflora hort' Brza G. ļanceoļata Michx.

oÄHoJIeTHHKoB KyIbTLlBHpyeTcff G. pulche1la Foug.
-Į7llfl'

pacrĪpocTpaueu pex<e. I,Is

I4e.po4a Tagetes L. ncrpeuanrcg ņ 3crollnn KaK ĀeKopaTHBHhĪe pacTe_
ABa ru4a: T. patula L. u T. erecta L.

tr4s xoneH,a

Anthemideae Cass. E lpecūy6Jļl1Įie

cTBeIHiHbIMlĮl ÄeB,'ITb ,p'o,Āo|B

c 29

paļcļttpocTrpāiJ,erHLrI olreųe_

n'u,l,atwu.

Pol Anthemis L. npeĀCTaBĮeH TpeMfl BHÄaM].t. Copnxxawiu rĪa ttoJIflx
į{3BecTHį,I A' arvensis L. ua 6o,ree cyxux Īz3BecTįI'IKoBbIX ĪĮoųBaX u A. tinc-

toria L. Ha [apax

L'

H ĪIoceBax I{IeBepa. PeĀxo BcTpeĮļaĪCņvlfl,cn eup

orgocpircfl K pyÄepaJIbHbIM

A. cotula

pacTeI-IĮ4flM.

I4s po4a Achiļlea L. s 3crorrI4n

H3BecTHL,Į ųeTbĪpe eu4'a. ltrpume,req
ncrpeuaeTcfl peĀKo Ha IĪoJĮoTHe xe,Įegnoļi ĀoporĪz iĪ IĪa [pI4,cTaHflx. flo sceü pecny6.nuxe IUHpoKo pac[pocTpaHetl A. miļļeiolium L.
B sana4Hux patžouax V Į-Ia 3anap.Hblx ocTpoBax ĀoBoįĪbI'Io qacTo BCTpeĪļaercg A. ptarnrica L. B ņocro,ļuoü 3croHv.u Ha sa6ofloųellrįblx Jlylax no 6e_
.peraM peK H o3ep rrpox3pacraer A. cartilaginea Led. ex Reichenb.
Po4 Chrysanthemum L. npe4craBJleH B 3crouLin ĀByMfl ĀeI{opaTĪ.IBHĪ,IMIZ BHĀaMH
-- C. carinatum Schousboe u C. coronarium L' H peĀKĪ4M aĀBeĮ{TLIBHĖ,IM copHfKoM C. segetum L.

A. nobiļis L.

lIpe4crannreJlflMIz po4a Leucanthemum Miļl. s 3ctouĮru qBJIflIoTc'I
u,upoKo pacūpo|crpa,u,erurHltü 'no,ņceIž ,p,e'c'ny6n,axe, Įl Äexo_
paruro'Hltž EĮ4Ä L. maximum (Ram'ond) DC.
IĄe po4a Pyrethrurn Zinn s pecny6nnre BblpaņI4BaeTcfl ĀeKopatIlņnltl)i
ttl4 P. parthenium (L.) J. E. Smith co MHorHMi.I pa3HoBHĀHocrg.Nlų. IĄspeĀKa MoxHo ero BcTpeTLITb oĀI4qaBĮIIzM Ha cBaJIKax.
IĄs poĻa Matricaria L. rcrpeuarcrcg s 3croHkIW ABa nu4a. M. recutita
L' xynlruuļpyeTcfl KaK IeKapcTBeHHoe pacTeHue' Ho ĀoBo,ĪbHo ųacTo ĀH_
Ī{aeT H pac[pocTpaH'IeTcrl Ha cBaII(ax, o6ouHttax
Āopol H y xI.lJII.lilĮ, a TaKxe
copHflKoM Ha olopoÄax u IIoJIflx. Baa M. suaveolens (Pursh) Buchen. pac_
npocTpaHeH MaccoBo Ha yTo[TaHHoü noune, KaK Bo ĀBopax, rĪa TpoIĪHHKax
'LĮ Ī.
L.

L. vulgar'e Lam.,

Ve poĀa Tripleurospermum Schultz-Bip. Bļ4Ā T. inodorum (L.)
:Schultz-Bip. flBJIfleTcfl copHf KoM, pacnpocTpaHeHHbIM no sceĮl 3crouan,
ųaųe Bcero BcTpeqaĪoųlĄMcrĮ B KIeBepHbIx iloceBax' a TaKx{e Ha cBaJĪKax'
Ha no,ĮoTHe xe.ņesgoü Āoporu Iz Ha olopoĀax. Mecroo6uraulleu nLi4a T. maritimum (L.) Koch flBrrflercfl MopcKoe nodepexle.
VLs pop,a Tanacetum L. s 3croHįIH ttpozspaCTaeT MecTamrl T. vulgare L.
Bcrpeuaercg Ha o6o,{ļ.IHaX Āopor' ua npu6pex<HbIx BaJIax, Ha cBaĮKaX įĪ T. Ä.
Pol Artemisia L. [peÄCTaBJļeH, 12 suĻaĪ,ln' CpeĀH KoTopblx 4 npume.ulua o6HapyN<eHbĪ 3a IIoc,ļeĀHLIe 20 ,rrer. IrIs cnouraHHbIX BLIĀoB ĪIIHpoKo pac_
IIpocTpaHel{hĪ ĀBa. A. vu1garis L. (pilc. 96 ra 97) npoI.ļ3pacTaeT oKoJIo Iloce_
.neulaü, y Āopor l.t xenesHoIį ĀopolĮ, Ha cBa/.ĪI(ax' Ī{acTo ua rro6epexbe' ocoõeugo Ha raĮeĮĮHblx BaIaX. A. campestris L. (pac. |t4 ų ll5) ncrpeuaercx
MaccoBo Ha [ecĪļaHblx 6yrpax, IecįIaHHKax, y uocceüHblx I{ >KeJIe3HbIX Āopol' I{a 3aį'Ie}Kax u na npu1pexHhlx ĀIoĪ]aX. ocra,ņķulte BI.ĪĀĪ,I pacIpocTpa.seHu 6o,ree orpaHrlqesno. A. rupestris L. (prac. 105) ecrpevaercfl Ha Mop-
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cKoM ĪIo6epeN{be 3aĪĪaÄįIblx Īi ceBepo3allaĀHblx paiįoHoB ĪĮ ocTpoBoB' KaI{
I{aJļbņelĮĄJIbHoe pacTeHIļe rIaBHbIM o6pa3oM Ha aJIbBapax. A. absinthium L.
co M}IoIHMN Qoprr,rarr.ru H pa3HoBĮIĀHoCT;IMLI BcTpeqaeTcg 6o.nee įIacTo Ha
MopCKoM no6epe>Nle MaTepHKa H 3anaĀHbĪx ocTpoBoB (pIac. l07 u l0B).
Ųacro KyJIbTHBLĪpyeTc' KaK JIeKapcTBeHHoe pacTeHlie H MoĮ(eT pacnpocTpaH,flTbcfl ņ oū(p,e|cTH|o,cTu. BaĀ A. maritima L. ,n,pe4cTaB,ĪeļH no l.no,pe 3croHļH|I'!

|JIaļBlHr,IM oļ6lpa3oļM To','Įb'I{o ]ĪĪoABļĮiĀo,M

Hio.M ,ĪĪ|ofloe

lB

subsp. |Lumifusa (Fries

ex

(prn,c. l lB lIĄ l l9) ; ,uaüĀeg ņo'JĪb,Ko lB CafliI,IiHsarua4,uroü Ī{āigņz o,cTlpotsa Caa,p,enraa 14' iņa ,co,ceÄH|ļ4x

Hartm.) K. P,erss.

o,cTpoIBKax' paįOrto'JIo}KeHHbIx 3aIIaÄHe,e. ll,p,ų1rrgJItjIļeM

6,o,,ņ,ee

pa,HlH'ero ĪĪepHo-

Āa aBJIfleTcfl BļI{Ā A. austria.ca Jacq. (przc. 102), HaüĀelHļHbIft nne'peue l
l930 r. A. Siversiana \Milld. (puc. ll0) Harlaeg ,B:ĪĪ,elplBbĪe s l957 l. o|Ko,.rro
Tann'vtla,,H,o B IIoCJIeĀHĮ{,e roÄbl yx(e Į olI(oJI,o Xaatrtca,ly, Ba.nra, Bunarlulų
u Tapry y xeJļ,eetHoIl 4oponn. K ,peĀķnlr ĪĪpH'IIIeJIbųaIvĪ MoxtĪ,o olHeclĪt
A. gnapha1odes Nutt. u A. scorparia Wa1dst.' 3aH.eceļH,HbĪe Ī,o >Neūes'H,oft
Āo'poņe. A. annua L.
- caultü n,ogÄllvlIi illpzlxeJl,eų. Co,6parr s 1969 r. ua
)KeJle3lHļoļÄo,po>Nll,oü,cTa'HqĪ,įü a r. Tapry' Zs xy.llrunĮ.įpyeMblx BĪ.lĀolB A. abro_
tanum L. ,nupaņnņaJIcfl Īļalļe B II.poIIIJIoM cToJIeT,Į{,!1. A. dracun,culus L.
(rp;Įrg.

ļ

l2)

Hsn,ecr'eH n,o coĀe,p)K,aH,nĪo eQNpi_rltx ,MaceĮ.

Ko.nergo, Senecioneae C,ass. ļnpelĀcTa|BJl'erH,o lB.o Q"rrope g'cņotHü,u 4-l,iį c,n,orH_
Ta,H,HķIMH (Tussilago, Petasites, S'eneci,o', Ligularia) ļ4 ĀtsyMfl KyJIbTĮ.IļBLr,pye_

(Arnica, D,olonįcum) po1almz.
Tussi1ago farfara L., e4izucrneuguü BįIļĀ p'oÄa' BcTpeiųaeTcg B 3ctou,z,lt
ūoBceMecTHo, o6rtxnoaeHHo B oTKpr,ITbIx coo6ņecreaX; ĮpeÄrĪoįĮLITaeT B,Īa)K_
HbI e lJļ Īl,H].I'cTr,I e ĮJl ļ{ II ecĪļ a'H,bI'e ĪĪ o,ĪllB bI.
14s po4a Petasiįes Mill. cno,uraIH,Ho paoĮĮp,orCTPā,H€rH P. spurius (Retz.}
Reįchenb. rHä IĪoCŲāiHolt no,6epe>xbe Į.Ī, Ha iĪgcĪļaHblx 6e,perax ,peļ{ Įi o3,ep,
MecTaMLI ļ.I H'a IĪoJl.oTH,e x,eJIe3Hoü 4op,orrn. B cra'pux rräplķąx BcTļpeįia}oTcfl
2 niuķa, HHTp,oĀyņI4p,oBaH|HbIe B IĪpOIļUIļOM cToJIeTļ.I]4: P. hybridus (L.)
Gaertn., Mey. et Scherb., xolopuft o6tpasy,er ,Hä HJIįĪrCTbIx 6epe'rax [pyAoB
Bį,IcoKH,e (1'50 z) rycTble 3a.po,cJIH; P. albus (L.) Gaertn. gaüĀe,H B iĪapKe
MbIM,I.l

Keftna-ĮĄoa.

E4uHcrne,u'nltü

tana L.,

'n

3,cto'tlz,yl

iIIrp,ģĮQ.Tā,BlĪlTOJIb

p,o4a Arnica L., A. mon_
Ho E II,o,cJIeĀ}ļ,Į],e

KyJIbT,].ļ|B14py'eTcfl Ka,K JIeKalpcĪļB,oHiHole pacTeHļIz,e,

r,oĀbĮ p,eÄKio.

Įexoparan'iruü

poĀa D,or,onicum L., D. ori'enta1,e Hoffm.,
caĀax ļ4 ĪĪa.p,I{ax.
(Seneci,o L.) n 3cro'HĪ4I.Ī o,i]H,o'cflr'cg B cltoHTa,H-

np,eĀcr,aB,].IņeJlb

B.CTpeųa.eTcf ĀoĒoĮbl{o ĮĮa,cTo B

K poay

Į<ļpelcT,oBH,IrK

HbĪx BlHĀoB' ,B Kaų,ecTBe ņpļĄ,il,eJlHųa BcTp'eįIaeTcfi ,oĀĮįH .BI,1Ā' oĀĮ.ilH n,o ņoeü
BepoflTHocĪĮ 3aHece,H,FIHI? sĮĀ BbIpaņĪ.rBaeTcfl ,Ī4,H,olĀa lB caĀax' oņKyÄa Āil_
įIaeT' HecKo.itbKo BIīĀoB Ky,ttbTuBupyeTcfl B ĀeKopaTLIBHbix lĮelflx. S. palu_

dosus L. paoillpocTpaįH,e,H

n,p,e]zMyIIļgcT.B,e'HlH|o .B MaTepļaKo,Bo.ž

,Įa,cnl

T,ep,prT.o_

Ha 3aiĪaļĀHbIX o,cTpoįBax' npoH'3pa,CTaeT iHa ,H.I.i3HH,HbĪx TpaļBflHļI4.CTbĮX 6,0,lo,Tax, rI,o 6ep'erau BoĀo,eM'o'B V cpeĮ-ll ļ,lBO,BbIx KycTa,p'HIzKoB.
(pzc. l28). E,onee,pe4,xzü rs H'aueft peony6,r,n'xe BĮiĀ
S. fiuviatilis Wallr.
(puc. 130) BcTpeĪļa,eTcx no 6,eperau EoAoeMoB ].I tto oKpa'ülHaM 6o.lot,

pļi.ĪĮi' p,eÄI{o
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ulH,orĀa

B KaHaBax

ļH

no

o,6'oĮĮL1HaM

Āo,pol. Bzra

S. congestus (R. Br.) DC.

pacĪĪpocTpaHeH ųalIĮe' lJIaBlHbIM ,o6paso,ir,t ts }ololBocTo,.{'H'oü ŲärCT.I{ TeppHTo_
plI'I,Į'i'
,o3ep .a Ha nr1py6xax 6o,toņvt,cTblx ,'l'eoo3
'ūpeĮiMylIĮocĪB,oHlH,o no deporau
(puc. l32). Ha cyx.l.lx il|oĪļBax pa,OttlpolcTpalH,OrHbĪ 5 lBIzÄoļB; lHa cyxoĀoūL,įĪbIx
dĮylax, B p,eĀĪrc'cToüultx .coogo,eux 6opax ,H ,Ha ĮĪx ĪIo,JIfHaX' iIo cKJIo|HaM lI
cP'eĀu KycTapI{įIIdo,B
Ja,coba'ea L', ntpe4nounrarcųaü iĪecqaHyĮo ūoųB,!,
- S.p,eÄKĮze cKoIĪrr,enk,f
u o'6paeyroņzü ĮIacT,o
. S. integrifoĮius (L.) C1airv.
BcTpeįIaeT'cfl ųp'eI4Myņe,cĪ]BeHlHlo Ha oeļBepH,oM' peĮ{e 'Ha 3āllIāĮH,o.M no6e_

pe}Kbe (puc. l34); np'eĀlt,oļĪļIįTaeT

āJIblBapaX, C}x'oĮoJIbrHbIX JI)nlaX

,I4

Īį ,BcTpeųaeTcf He
pe4xocroü'Hblx .cocHoiBbļx
nltpydxax, Ha JIecHbIX lalpflx Li oK,oJIo

lIz,3ļBecT.H'IĮ(otsyĪo ĪorI,By

,Ha oKJl,oiuax.

õopax rHā IIeCįIärHoü noųse 'V Ha 'TIX
JļeoHblx Äopol ĪI,poIz3pacTaet S. sylvaticus

L.,

B

lJIāBrHbIM

o6pasolt B

3o,cToqļHļoIi' rc,no-3a,naĀH'o,Il rz oerņepo-3ārII,āĮH.oü qaIcTflx T,ėpiprnņ6plņ'ņ (ņ,uc.

p'exe fia

3KcļlIJĪyaTI4'py'eMbIX

ļB,epXoļBĪ,IX 6'o'.l,orax.

:lbĪ,M ļBI4rĀo,M loļĪtoJl,o Āotpoņ 'ĪĮ >ļ<ųnbfl,' H1a lĪ,oĮolT',iHe

Įol1o-

i38),

S. vis,oosus L. grBĮq,ercq ųac_
xe',ĪegHtoü Āo,ploitH' ļHa JI'ecļHbIX

Bl,l,pyģķąa, 'Hā ti,OCŲā'Ho'M M,orP,CKo,l,ņ 6epery; S. vulgaris L.
o6u.I'lIltti cop_
HflI( oKo,JIo x(IiJIL,f Įį Āop'ol' olĪ(oJļo cĮ(/ĪaĀoļB I] T. Ā. S. vernalis
Waldst. et
Ķit. ncrpe.raeTcf cpaBHHTeĮbHļo peĀKo B MaTopĮ.rKoņ.ot} qa,ctu pecnydl,rru ua
Ii,€CŲārHoü IļoįI,Be, ųaĪĮe lBce,l,o oĪloJIo Aopo.r' ,Hā ol{p,ārĮ.IiHax n'o.leü h .Hä ,Ī0,C-

uux ,nltpy6ķax. 3roņ npĮ4llx,eJle,ų ūpoflBJlfeT TeHĀeHųI.l}o Ī( pa(cilpolcTpaH.e_
unrc (lpruc. l40). B KoļHiųe ĪĪpolxJļolo cToJIeTI4f |B ,H,eKoTopblx ,MecTax Teplph
ToplIH 6ķI.u gat?Āeu, BeporITHo B KaĪļecTBe [pHI]IeJIbųa, S. nemorensis L.
_

B

ua,croRņee ts,peMf ,oļH BblpaņĮ]EaeT,cf LI,H.orÄa ļB caĀax' oTKyĀa ĀI4ĮJaeT ļ,I
BcTpeĮiaeTcf oļI{oJIo >IlH,JIbf ,ļĄ 3a6opoB. B ķa.ųecTļse ĀeKopaT,]zEHltx pacreu.uü
B caĀax' iIIapKax Į.I aJIĪrn,įI,H,apHfX rK},ĮbĪlĮĮ|BLi,pyeĪcfl S. ,cin,eraria DC., a n

"reIIJI'Į.įĪļHIIX L.I KoMHaĪ]HtĪx ycJIo|BĮ.Īflx S. ,cruentus DC. (noa H.astsa,HļH,eM
Cin,eraria hybrida h,ori.)
L. sibirica (L.)
Ķ lpoĀY Ligularia Cass. oTHiocuņcfl oĀIĮ,H ļBLIĀ
Cass., rr,poi.Isļpa,cTarouļlr,ü Ha 3a6olo,.leu;gux Jly.rax -.Īļ JlocoJlyrax LI H'a
IĪ'oüMax ,p'ex. llo cno,eü ųyB,cT,BI.ITeJIblH,ocTi.I K 'ocyĮIeHtų Īo olH yH,Iį,Ī{T'ožKeH
B rHelio/tro,pbĪX 'MecT,oHaxo>KĀeļH|LIfx (lpuc. l42) '
Ko.ņ,e,rro Calenduleae Cass. I4s ,p,6ņ2 Calendula L. u,urpoxo pacnpocĪpa,H,eH! B ļcaĀax ,C. o,fficinalis L. I4spe,ņxa IBlclp,eqa,eTcf ,OĀII,Į{a|BIII|HļM.
K xo.neuy Echinopsideae Cass. loņHocļI4T1cfl ,ProÄ Erchin,ops L. c Ā,ByMf
.Äe)Ko,paT.ĮlBHbIMļĮ,Ī tsiIĮÄa'Mz: E. ritr.o L. u E. sphaerocephalus L. (puc. la6).
llep,g612 Įr3 Į:I,Ī,Ix ĀĮqa,eT MecTalML' H,o fl|B.JlfleTcfl He oĪļ,e.Hb įIacTbĪM; 'IIocJIeĮHnü e,crpeua,eTcfl 6oJIee Īļa,cTo.
tr4,s rķoĮ,eļHa Cardueae Wagen. lB p,ecny6Jlzxe ,pa,crn'pr9'gņp,rH,enbl n,p,eĀ-

cTaBHTe.ttu

l0

]poĀoB.

Po4 Carlina L.

ĮoM _ C. vuigaris L.,

npe4cTaBJIe,H

pacnpo,CTpa,H,e,HļHbIM ,o,6H.{H,o

ņoI1 3cro'u'11V Ha ļI]3BecTFIflI{oBbIX II,OĪļļBax
oļnymKe Jleca V Ha o6oįĮHlHaX Āop,ol.

- Ha

s 3,cto'u,Įā}t oĀHLIM 'B,tls sailaĀH,oü rI4 CeBep-

aJIbBapax, lcĮ(.ūoHaX'

Ha

fĪp'eĀcra,nzreleü lpoĀa Arciium L. s 3cmĪi'Ī.l|lĪ įJeTbIipe. Caultü o6bl,ļrrltti l.ts HIĮx, A. tomentosum Mill., pacreT ĪIo o6oĪĮI4HaM Āopor, B napKax'
Bo ÄBopax' 'Ha pa3Balļ{Hax' tto õeperam peK' PacceflHlno no BceI? pecilyõJIĄKe' ĪĮauĮe 8 Įono*Bocro'],Holl ųac!H' BcĪ,ļpeĪĮaeTcq A. minus (Hil1) Be;:nh.
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A. lappa L. u A. nemorosum Lej' rpe6y'eT eIIĮe ĀalķHeü_
Jlonyx 6o,'iruroü BcTpeųaeTcrl He ĪĮacTo' rflasliķtM o6'
pa3oM s sanaĀH,oü qacTu pecny6n'urz (pnc. l53). llo Bceü |BepoflTllocT}į
3ctorg,uto lt9peCėKā,eT ceBepo-BocToqHafl rpaHĮįrĮa apeala Jl,onyxa Āy6paeuoro (puc. 155).
Poa Carduus L. n,pe,1cTa,BJIeH g 3croHyt.yI ĮļeTblpbMfl BHĀaMH. C. nu_
tans L. (puc. l59 ra l60) BcTp,eįIaeTcf lJIaBļĪ'ĪbIM o6paaoil,t l cenepuoft n
sanaĀĮloü ųacTflx 3cto,tlt]tt. Pacrer y )Ke,I'e3,HLIx }l tuo'cceügķIx Āopol',
p,exe Ha lacr6zņax, 3a'Jļ,exax n ,u,a no6epexķe. B oereepHot? qacTIĄ 9cro*
Hi]'Įi pa|cĪĪlpocTpaHeH C. Tho,ermeri Weinm. (pz,c. l59 n 162). |{9 9ģ'6ĮļrI'lrHāM
Į,,opor, ,B p,eĀĪ{olecbe' Ha no6e,peNle Īį Ha ,o,cTp,oBKax, no cyxĪ,1M 6eperarn
peK H B lĮapKax iH'epeĀĮ(o Mo}KH,o BcTpeTiĮlTb c. cris'pus L.
c}ĪJlhHo
BapbĮipyIoilļnficg ņl.tĀ' lIo pa,c,ce.leļH,Ī.Irc IįĮ'IlcTbeB lBbIĀeJIeH,o T,pI{ lop'*ot
-'
f. crispus (f. pinnatifidus Schatz), f. intermedius Wimm., f. sinuatoden*
tatus Schatz. C. acanthoides L. ,BCTpeĮļaeTcfl rpeĮI(o rHā no,6epexle Ha
|aJIeų'HbIx Il Qy,xyconux BaJIax, eņe p'exe ,Ha MaTepļI4lKe Ha cyXHX MecToo1uTa'ķlugx (,pizc. 166 ,il 167).
|Ąs p'owa Cirsium Miļļ. s 3croHxtt ,ilp,orĮ4r3pärCTātor 6 szĀorņ co MHolHlMI,r
MežĪ(BIjĀolBbImu lu,6pn4alt,u. o.6lt.t,HbIM BLI,ĀoM ga nacr6rųax' Ha rnlrpy6't<ax..
Ha o,IyuĮ{,e Jl,eca' ļHa Jlyrax l]a cļBaĮļĮ{ax H T. Ä. fllBJIfle',ircfl C. vulgare (Savi)'
Ten., rnarpl,l.t,pyroņuücr no ,ģopme H ,BoJl|o,cĮ'I,cTlolc]Tl{ fl'Lilcņbern. BltĀel'en,o' ĀE'e
,o,6bl,,ļiH'afl M var. vulgar'e
pa3ņ|olB,Ī'1ĀHloc1lu: var. hylpo,leu,cum DC.
- 'peĀ,pa3ļĮolBlĮ.IĮĄHocTb.
,oįera,oeum
(L.) S'oop. (prz,c. l70) B,cTpeųa'eTcfl Āo_
I{afl
C.
Bo'JIbļH,o qa,cT.o ļHa lB,Įa)KļHbIx įĪ)/lax' y t<'ltrcueft ('Ha cxnour'ax' y ,noĀHo,xĒ,fl
lJILrlHņa)' B 3aļ6ļoJJ'oqelHHbIX lü,BĮaxH'bIx Jl,ecax, y KaHaļB u IHa,6'ep'ery',peļI( lĪ
pyųbeiB. Ųacņro ,6rģlp&3)reT ,rn6p,I.tĀķI ,c ĀpyrLllM,Ī.i ļB,HĀaiMlĮ] '[C. oĮeraceum (L.)
S,oo?. X C. palustr'e (L.) Soop.,n ĀP.]. C. h,etero,phyllum (L.) Hill fliBJlflercg o,6lt.1gbĪM ļBļļ.iĀo,M lHa tsĮaxi}Į'],Ix Jiyllax lĮr'Jle,coJl,y'lax' y lpex. rĪo pacceueu._
Hlo,cTļ,I JIĮ4cTL,,eB rBbĪĀe,I,€rHlo 2 pa3n'olB'uĖlH,oļcTI]: Var. heier,o'phyl1u,m lĪ.i Var..
indivisum DC. Bcrpeuaror,crr ili nzr6,pzp.n C. heierophyllum (L.) Hill X C.
oļera,ceum (L.) SrcoP., C. heterophyllu,m (L.) Hill X C. palustre (L.)
Sco,p. Pe4'xo rorJĪrPOĀeJIOHrLrĪ r,u.6'puĀr,r ,g ņrņ4āltĪlfi C' a,caule (L.) Scorp. ,m
C. arv,ens,e (L.) Sco,p. Brnņ C. palustre (L.) pacilpocTpaHeH llo sceft
Paclpocrpa,Heu,Įze

uelo

[cc,'IeÄoBaHHrI.

KaK ol6blqļH.o,e pa.cTeļHI,I,e lHa sa'6on,o,,i,eHĪį'bĪx' EJIa)I(HbIX JĪyfax' ļB,o
BJIa)K',HbIx Jl'ocax Īį lHa .Hx IBį'Īpy6,Kax. Pex,e ņ,clpeįlaeTcfl H,ā MoCTāX, 'ĮĪ]oĄBep}KeHFIbIx lle,ĪoBeįIecKoü ĀeqreflĪ,HocTu. Bu4eneHo rpa Qopuu: f . palustre,
f. albįflorum F. Sauter (rpe4xal fo,pua), f. ,erythroicanpum Iljin (o"Ienn
pe,oriy,6"rr,lrxe,

p,eĀI{afl ģorprua).

C. acaule (L.)

S,cro'p.

(pnc. I79)

pac][lporcTpalH'elH lKaK

ranlųeģn.nlHuü szĀ lJIaBHbIM o6pasolt s eanaĀHoft LĪ CeBepo-3anaĀuoü ųacrax p,ecny,6,ņ'ltxu. PacreT Ha aJĪHBa'pax, lHa ,cyxIĮix Jļ)xlax ;ü I,oCoJI}lāx, lua
n.a,cr6uuļax ]Į lcļKJĪ,olI],aX' n'o n,o,6epexln. Bcrpeu.ā,oMr9lg16 K oe]Bepy 'Īj K iBocTorry 6, 3cto,tl,z'tl y,MeHblttaeTcfl' rCJI€ĮolBāTe.[brnio 3,cņorgiltto n'e,peoe,KaĪoT
coB,e'p,Hafl ū1 Eo,cTļolį{iHarl ,IlpaļH|HļĮa apeaJļa inluņa (pru,c. lB0). o6uu,uorn ,golpH'fIKo|M IHa ,IĪoJĪfX lI{ ts o|Iro,p'oĀax' tso,K,pyl }K,I4JIIīUļ' iHa Įyrax 'Lr lĪĪ,o,6eļp,exbe fllBĮrĪercri C. arvens,e (L.) Scop. 3to,t rBvĀ loļĪ{'e.Hb icļļ.rtb'Ho jBalpbiĮalpy,eTcg. Ha ,o,crrroBaEvĻt 3cToHcKolo MaTepI4aJĮa BL,IĀeJIeHbI TpĮ'r pa3HoBĮ4ĀHocTI'I: var. arvense,
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pacnpoCTpaHeHHaf lJIaBHbIM o6pa3oM Ha rĮpu6pexHbĪX necllaHo_lyKycoBblx

BaJIax (pzc. l84); var. integrifoļium Wimm. et Grab.
- BcTpeĮļaĪoųarlcfl
peĀIro,; var. miįe Wimm. et Grab.
o,6ķIų,Hag pa3ļH,o|B,HĀH|o,cTb Ha ln|oJlflx.
Bua4 Picnom|on a,carna (L.) Cass. izs Mo|H|oņ]4IĪH,o,lo P,oņa Picn,o,mon
Adans. uaüĀeg s l965 l. Ha ocTpone Caapevraa B laBaHz Poouaccaape,
Hla

o.

IĪ,ecĮta|H,oü

noqse.

Į4s po4a Qņ'g,pordum L. ņ

acanthium

L. (puc. l90),

3cro,HrįĪ,Īr tscTpe.{aenc' 'KaK lp,eĄKI4žI

ņp'Įuefleų

,rr,p,o,uepa,crarcųaü ļHa ,cļBaĮKaX lH lorI{oJlio of,o-

poA0įB.

S. Marianum (L.) Gaerin.

ūpe4cra,ninteįlfl p,oļĀa Silybum Adans.

M'oxnHo 'B'cTp'eT.HTb oĀĪ']lĮĮaBĮIIzM Īz3 KyJIbTypbl lĮĄĮlkl
JILIilĮ, Ha 3aJIe,)Kax
ĀeKop aTHfB,H'o,e

įI Ha cBaūlKax,

npHlxeĮbĮsM oKoJI'o xĪ1,o6ļ4'ĮbHo.
M,e,cTaM|ü
Kyllr,ninrnpyeTcfl KaK

p a c'TeHV,e.

Po1 Saussurea DC. ĪĪlpeĀcTalBI,gH B 9cToHįLl,Īz oĀHIįM BĪ{ĀoM
S. estho'
nica Baer ex Rupr. (puc. i93). flponspacTaeT Ha 3a6ofloųe,H'Hblx
Jlyrax'
Į,eco,flyrax' B KycTalpļHiHrKāX įĪ. ga 6'o'.loņax B sainaĀH,oü' ņelHņpa.Jlbuolž a ce_
B,erp,Hofi 3cro,H,uz.

Ka.rrņųeln;rnHsIü mu4.
L. s 3croHLlIĪ BcT]p,eĪĮa,eT,cff ,oÄHIļ BHĀ
S. tincįoria L. (px,c' 196 n |97). Haü,aeH ,B 3alnaĀH'oü 3crou,u,a ü B olKpecĪ'lHocTfx
r. Tapry Ha BraxHbrx Jryrax lr JrecoJiyrax. Scronzro fiepeceKaer ceBepuarl
lpaH,Hqa elo a'peaįĪa. II,o naplzp,o|BaHlļ{Īo JIļHcTb,lB o,nļp,eĀe,ļ,elHlbĪ ,ņBe pa3'H'o-

\Ąs po'ga Serratula

var. het'ero'phyļla Wa11r., IBcTpeĪĮarcųaflc'ļ- B,oKp'eCĪHorCTax r. Tap'3a,[aĀgrgft B,916ņ1,141ķ.
tincįoria
Var.
- ts
MHoro'slĪzĀotsoft Į{ il}Ī,poKo paortp,ocTpa,geuultü po4 Centaur.ea L. nPeÄcTa,BJI,eH e 3croHzLt 7 (B) ruaaMV, 13 KoTopbIX TpĪr ltlpĪ]ttre"rrlųa rep6a,pr.rB}IĮHroCTIil

Ty'

įļ4

MeH, Ho He oįIeHb ļIacTo KyJIbTI]BI.IpyeTcfl B

tana

L.

Braņ

B

c

Āa:BlHLĪx BpeĀeKopaTHB,HbIX IĮeJIflx C. m'on-

3ĪirporBäHLrI BĪĪepBbĮe ļB lĪ,o,cJleÄH.Į{e Āec9TIĄ'JĪ,erng.

3crorrrurz

C. cyanus L' pacnipo,cT'palHen no oceü pecny6.nuxe Ka]K o,6bIįI_
nolflx, oco6eņu,o B lioceIBax oanl,Ioü pxu. Ha Jlyrax, Jleco_

H'bĪž cotp,HfK Ha

Jlylax' Ha a,ĪHBapax ļ.I Ha rpqĀax np,oia3pacTaeT ,oļI,e'Hb BalpHHp}ĪoĮĮll'tlcst w
JĪelKo rtzlpugusupytoųuücn nra4 C. jacea L. C. phrygia L. ('puc. 202 u
203) paortp,o,CTrpaļHrOH MģCTārMļĮ ,Ha JIylax Iį JI,ecoJIylax' B pe,ņKoJļ'e,cbe, Ha
rupy6xax, no ,o,6oų,tIgatM Āopo,| Į{ T. Ā. Ha cyxrnx ueclo,o,6nra'HĪ.Iflx IIpoĪ,I3pacTa,eT C. s,cabįosa L.
or6u,{rHHti rsrü'Ā lHa Jly,rax rĪ1 lB ,C}X,o'M p,qĀKo,Jl,ecb'e'
- KpaflM n'o,.rteü' Ha xeJIe3HoAopox,Hį,Ix HacbĪ'ĪĪflX
no o'6o"tLtliraM Āolpo'r' iro
H T. Ā. Ķax ,nrpnureJļbqbl ryä,3pecņult C. rhenana Brofeāü (pru,c' 206) , C. diffusa
Lam. (pru,c. 20B), C. solstitialis L. (przc. 2l0) lĄ C. ib,erįca Tr'ev. 'ex
Sņrengel s. str. \Ąs Ūļ'ux C. diffusa Lam. repõaprll.3Ī'Ī'poBa'Ha B'rĪepfBble E
1954 r. E oļKp,ercTHlocrRx flruyea.
Į4s ķol,eHa Mutisieae Cass. B ,rt,ocleĀHee BpeMff ļBbI,paņĮ.iļBa,eT,cfi KaK ĀeG. Jamesoniį
KopaņLjlBįHļoe ,palOTeH|I4le 'ĪĪ'peĮg1ą1ņrgņeJlb ,po,Äa Gerbera Cass.
Bolus.

-

Kon'eņro Cichorieae Sņreng. Poa Cichorium L. ['peĀcTaBJI,e]H s 3cT.o'HI,ĪĪ{
oĀH|Į]M BiĮ]ĀoM
C. intybus L., flBJi'IrcųI]M'cff oĀĮ.IųaJIbLM I,I3 KyJIbTypbĪ Īį
yxe I43ĀaįBHa,HaTypaJI.LI3.OBalBilI.{M,cx. Pa,onpocTpaHoH Ka,K copHr{K n,o.hh no
noeü r,e'ppltTopi4I4, oco.6e,u'uo ņ sanaĀH'oft ųa,cT].I (pnc' 2l4). B n,o,cn'e4u,e,e
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Bp,eMfl 'B,o3ÄeJĪr,IBaeTcfl JIHIIIb H3peĀKa B caĮax 'paĀĮ4 Kolp',Heü, Ko,TotpbIe I4,c[oJ'IL'3y}oTcfl 'Ka|Ī( [p'LrMeļcb K ĪrcÖ,e. B caĀax Į,l KoJIJIeĮ{uĪļ'Ix .HHolĀa |BblpaĮĮ!r-

Baercrr C. endivia L.
I'Is poĀa Scorzonera L. n pecny6nuķe npoļ43pacTaeT ToĮbKo Ī(o3eJleų
HIlsķuü
S. humiiis L., qacrķttl BI4Ā H,a Jļylax ,H ,Īe,CoJlylax, a TaK}I{e }Īa
npra6pe.NlHlIX JļylaX H aJIr,Bapax. Eonee MaCcoB,o npoĮ.13pacTaer n 'cernepuoti
h 3aļilaÄHoii 3cro,H,ltlt, o6pa3yfl BeleTaųĮzll4 c Melampyrįįm nemorosun-].
Po4 Trago'pogon L. npe4craBJIen ToJIbKo oÄHļ,IM ,BĪ]ĀoM
T. praien_
sis L., pacĮp,ocT,pa,H€HrHbĮM no sceĮ.i poony6n,nu<e. Bcrpeuaercfl -I]o o'6ontpi'ualt
Äopol, 'Ha }I(eJI.eSHoĀo'po)K,HbIX Hacblllflx' pe}Ke Ha cyx'Hx Jlylrax, IIa 3aJIe)I(aX
x ,lo 6eperaM rPeķ Į4 'KalHaiB (lp'uc. 2|7).
Poņ nasHzx, Hypo'choeris L., n,pe4cTaļBJIetI ToJIbI{o oÄHįIlM B.HĀoM
H. radįcata L', ,ncapeuarcų}IMcfl pa,cceflHiHo Ha cyxHx liecĪļaļHĖ,IX Īl CoJ'ļHeųHbIx MecT,o'o6nta+IIlnx, nļpeHMyUļecTĒeHHįo B Īo'ro_BocTo.t,Hoü qacĪlĮ pec,nyõ,ruxa (pnc. 219) .
trĄs poaa ū,p,o3äHH'Ī.iK, Achyr'ophorus Soop., B peorty6lu,Ī(e Tai(rNe B,cTpeĮIaeTcfl T,oJIĪ,Ko oļÄH'ĪI BHĀ
A. maculatus (L.) Soop., ltp'OIĄ,3pacTaroņlrü
paccerl,HH,o no ņceft Tep,pĪaTopiI.iU ts peÄKo,cToü,Hįblx co,cHolBblx Ii cMeII]aH,HbIx
6o,pax, Ha tIgcįIalHoü rtoune, ,Ha ,recļHbIX nu'py'6Nax, rto o6oq]-ļHa,M ,Īe,oHblx
Āo]po.}Ke,K' H'a cyxoĀo,Ib'Hblx Jleco,Īylax Iļ T. Ā.
Po1 Leontodon L. rĮp,eÄcTa,BJIeH s 3cT,oI:uu 3 s'n1'airņn. L. autumnalis L.
no.rruiuopQuuü nrzg,, pacitp,ocT'paH,e,u.gķiü Ha JIylaX įĪ JIecoJlylax' Ha
nacr6lzųax,
B KycTaplH'ļjĮiax, rto o6'0,.IĪ.Ī.HaM Āo,pol, B oKpecTHo,cTfX )K|I4ūbfl
H T. Ā. L. hispidus L. n,crpeuaeTCfl rHā 6o.uee cyxnx į'Įylax L Jleoolylax, Ha
n,oĮfl,HaX ,Į oĶparĮ4,Hax cyxĮ.Īx Co,CļHo,BbIX õotpo,n, lB KycTapHIĄĮ(aX' ,Ha ,cKJioį]ax
kI T. Ā. Ha ņa,ķux x(e ,M,ecToo'6u,TaulLī'flx, Ho SaM'eTHo pe}Ke, B,cTļp,eqaeTcfl
L. danubialis Jacq., ,paccluar,pzoaeuuft MH,olļĄMļIl a,BTopa,M,Įz KaļK II,o|ĀBĮ.IÄ npe_
L. hispidus Subsp. danubiaļis (Jaeq.) Simonkai.
ĀblĀyņel,o įBĮ{Āa
Poņ Picris -L. ,[p'eĀcTalBJIeH ,no l.n,o,pe 3cro,ul.t.z ņĀH'Į,IM tsI'1ÄoM *
P. hiera,cioides L., pac[p,ocTpa'Hļe,HHbIM r.rtaļBiHbIM ,o6pa.:ou ņ ņo.cro.IH,oü
qa,cr[4 pec,ny'6

nu't<u.

Po,4 Sonchus

sis L'

L.

np,e4cTam/Ī,eu

s

3cņo}ļ,Į]Įl TpeMfl E|ulĄaMļLĪ.

S.

arven-

qņ"'ļgeTcrl oĀHĮlM LI3 3JIocTHbĪx co,plHflKo,B, pacnpo'cTpa,HelH'HbI.M no ņc,eü
TepipĮ,ITorpLIH. S. olera.ceus L. u S. asper (L.) Hill BcTrp,eįIaĮoTcf pa,cceflHHo
Ha ['oJļflx Įį B 'o'lop,oĀax ļ] caĀax' Ha cBaJI'KaX' ,BÄo.Įļ, Āopor H, y }KH,JIbĪ.

Po4 Laciuca L.. rrpeĀcTaBJIe,H ĮUlHp,oKo' I(yJibTi.lļBHpyeMbIļM caJIaT,Hr'Ilv{
L. saiiva L. n ,pe.ņxo Bclp,eįļarcųHMcrI aĀBeļHņHlBHbIM B]'1ĀoM
L. serriola L. (pac. 233).
Mulgedium sibiricum (L.) Less. ,B,cTpeįIaeTc'I .s 3cņo,HzrĮį oĘeHb peÄKo.
Äo ,czx n'oļp ,Į]|3ļtse,cTlHlbl ToūLrKo T'plįI ļMecToH'axoxĀeļHļI4fl ļB rcetse,p|H'olä !cr'oH,z,tz
(ņ'uc.237)' lÄe B,H,Ā pacTeT y lĪo4Hoxbfl lJĮHHTa n ua 6erpery rr,ro,pr. M. tata_
rįcum (L.) DC.
3aHocHoe pacTeHļ.Ie, peÄKo iBcTp,eqarclrĮeecf Ha ttoJioTHe
pa,cņeH]l'eM

-

Āopol, B laBatlflx LI ĮHa C]BaJIĮ(ax (puc. 235).
Myceiis muralis (L ) Dumort. BcTpeįIaeTCE lJIaBHbIM oõpasoru n reHlIlcTLIx fleCax' oc'o6eg,uo e/'Io,Bblx, a TaK}I{e E nop,ocJĮflx' ĪĪapKax, Ha JlecoceKax' pa3'BaŲĪĮ'IHax'}i C|Ba"ļKaX.
xeJI,e3,HtIX
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VĪz p'aLa Lapsana L. s 3cTo,rrHI,I Ī.I3tsecTelĮ .oĀI4lI{ EHĀ
L. conrmu_
nis L., paclr,porcTrpaueru.glrü no ,s'oeü T€rpp.llTorp.HiIĮ ,B IIiHpo,KoJiacĪBeHHbIX
H
cM,eIIIaHHbIX eJIoEbĪx Įecax rĪ4 ,H'ā JIeCI_IbIx nupy6xax' B oJ'IbIIIa,HI4I(ax Iļ Kyc_
TapHļ.ļ,Kax; KaK cop,HrII( EcTpeųaeTcf oKoĮo >K'vI'J1b'I' pex(e ,Ha IIoJIflX I4 B
caĀax.

Po4 o4ynaHlILIK
ceNuLlü, H3 KoTopbIX

Taraxacum Wigg.

pa3ĀelfleTcrl Ha HecKoJIbKo
5 c.leĀyrcĮļI4x: Palustria,
Obliqua, Spectabiiia, Erythrosperma H Taraxacum.
K cexrļuu Erythrosperma oTHocfllcst 22 BĪ,IĀa' KpoMe HĮīx H gaüĀeggutž
E. Caapc,o,o lBĪ{Ā c 'o,cTp'olBKoB ,rto,6lI43o,cTiĪa 3a,IiaĀH|o)lo ,rloļ6'epexbf o. Caap,eMaa' ,Ho o,nvcau'uutä HgooolļBeT'cT,B,eHHo IĪlpāB}Ī'JIäM .H,oMeH|I{;IaTypbI
T. velsico1or Saars'o,o ined. Įono,nnH,o lpeĀKĮ.I|M OIĪoHTaH'H,bIM BLIĀoM-qE.ri'IeTcfl
T. marginatum (Dahlst.) Dahlst., EclpeųaĮoņuücg r,la,Bgttu o6pas'oM eÄI{HI4ųHbIMļ.I 3K3eMiĪIrļpaM.Įį ,Ha aJIbBapax sa,naĀH,oli 3cņo,t-tll,tz (puc. 24I) '
T. decipiens Ęaunk. em,end. Hagl.
o,6lt.tHLIü BliĀ Ha ,Mo'pcKoM Įo,6e-

-ņ 3croulIu

-

npeÄcTaBJleuu

-

Jlylax' B M'o,>l<N{eBeJļbH,ĪzlKax, oco6eu,H,o .Hā oCTp'o;BKāX
IĄ Ha o-iBax Caapeltaa u Xuityvtaa (p,rc. 243). Tonr,xo ņ sanaĀHoü ĮiacTl,i
o. Caap'eir,taa 'g,aüĀeH anoQurHuü '}Ī pa,CTyIĮZil ,ga ne'c.Ia,Hoü no.ĮBe ,c11o'HraurulttĮ ņuĀ T. isophyllum Hagl. ('pu'c. 244). T. ļpr,oximum (Dahlsi.)
Dahlst. fl,BJlfeTcfl n pecny6.rruKe cLLJļbHo a'no'Qu'rHuu cĮ,o,}lTa}I,HII,M BĮįĀori'
6o.l'ee lpa,crtpo|cTpaHelHļHbĪM' ųe|M ĀpylĮ]e BlHlÄbI Āā'HrHoü ceNųnu. oH pacler ua
ÄIo,Hax, aJIĖ,Bapax, Mo,pcKĮ,įx IĪoI6qpe>Kbfx, IĪo 0,6oq,u,rrau Āop,or ņ4 T. Ā.;
BcTpeĪļaeTcfl ųarrļe s sanaĀH'oü, cenepHoü H oeBepo-Bgcņgqlgrgģ 3cņo,ttztl
(pu'c.246). Cn'ouņa,g.ttķltt ķylņ T. mi'crolobunr Markl. gaüĀen peĀKo Hā Morpcķoilr n'o,6epe'>l<be s Ta.rtJiI.l'H'e u Xaanca.ly (puc. 24B). Anocpr.rr'ultü B,llÄ
T. dissimiįe Dahlst. (puc. 250) pacūpocTpaHeH oTHocIįTeJIbHo MHoloĮIHcJIeHH,o B M.o>xx(eEeJIb,HI,I,Kax, I-Ija aJIo-BapaX I.l ūylax n no o,6o,ųttHa,I!I Įorpol. 3croucrxzIį rt,eosuĀeMllI( T. stellare Marlrl. HaüĀeH ToJIbKo B lolo-BocToų,Hoiį Įļacņu 3cņo,u,tlLt (p'uc. 252). T. pseudofuivum Lindb. fiļ. (pnc. 253) TaKx(e
pacTeT TOJIbKo B ļolo_lBolcTo.{Hoü 3,cro,H,Ia,ia Ha oĮ{paHHax Įeca Iļ iH'a IĪapaX.
T. tenuil,obum (Dahlst.) Dahlst. ualiĀeu ToJIbKo oÄĮĄH ,pa3 'B co|cH'fKe Ha
aJlbnape B sanaÄļ],oli įIaCT'H o. Caapeuaa (puc. 255). T. scanicum Dahlst.
pacTeT Ha Jļyfax I.i oõoĮIglllax Āopor B Īolo-3a'ila4uoii 3cro,Ilu'vt (puc.257).
Paonpocrpa.HeH}įe ,s,Į{Āa T. gotlandicum (Dahlst.) Dahlsi. o'rpaHHįIHIBaeTc'I
y Hac lJIaBļHbIivI o,õpas.ou saĮaÄHoli ĮIaCTbĪo o. Caapemaa, rĀe oH pa,cTeT
B aJIb,Ba,p]]blX l\{o,X(}K,€tseflL,Hil{Kax .Ī.i Ha ĀIoHax (puc. 259) ' Cy1aTIaļĪITI{ųe_
crzü, or'H,o,cHTeJIbHo Į{aJI,o, a,noQurHlrft ,ar'g T. laetum (Dah1st.) Dahlsi.
pe,žKb.e' nph6,pg)K.H6ix

(pzc.26l)

nclpe.laer,cfi nipeĮ{lM}UĮeCTBeH,Ho,Ha aį,ļbBapax H ĀIo,Hax

I.l

B Mo}I(_
cauuft

3crouult. T. obscurans (Dahlst.) Hagl.
anoQurultü BįIĀ lro cpaBHeHĮ.Irc c IpeĀbIÄyųLMĪ.Ī' Ho paCTeT ļta TaKLIx )Ke
na,e,cņoo6nraHuflx, KpoMe 3āliĪaĮHoIĮ 3croHz,I,t H BoCT0'ų'ļ-IoIį .tacrli cene'p'uo.'i
3croriurlz (pzc. 263). HaliĀeH,lIķIü rp.oue 3cto'N'Ian To,JILĪ{o ļIa IĮIBeĀoKo,Nt
o. 3,ran4 ņ,IzĀ T. psamnrophilum (Hagl.) Saarsoo pa,cTeT Ha albBapax ]į
Ha II,ecųaHoNĪ Mo,pcĮ(o'įlĮ ū'o6,gpe,)Kbe (puc. 265). B 9'crorgu,tl o,u 6ķtn tl,aüÄen
Bļtt,epBble e l957 r. or,g,o,cnrelbli'o peņrxü c,lroxTaļrHbIil tsZĀ (n 3croHrn
BcT,p'eįIa,eTcrl rJIaB.HLIM oõpasolt rHā o. Caapeuaa) T. xerophi1um Markl.
}KeB.eJIbHiLl,I(ax 3a,ĪļaĀĮloüt
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xe o6ņažį alpeal KaK T. psammolphilum; pacreT ,Ha aJIbEa_
Pāx, Ārcgax M cylĪĪpa'caJĪĮ4HļHbIx JIylaX Hā Mo,PioKottņ no,õep,exle (puc. 267).
T. fulvum Raunk.
BllÄ, ,uaüĀeg'HltIt Ha aJIHBa,pax .o. Caape- Cū,oHTārHrglĪü
uaa ('pnc. 269)' AnoQIaņHuü
cn,ogta,u,H,uü 'sIz4 T. f alcatum Brenner
'pac_
[pocTpa,HeļIl ,ga Ärciax' Jlylax Ī4 3aJIeN(ax n sana4u,oü ųacTa o. Caapeltaa
(pllc. 27t). T. brachyglossum (Dah1st.) Dahļst. oT,H]o,cnņcf ķ 6anņo-ctran_
ĀHĪiatscKĮaM HeoeHĀeMHKaM J.I BcTļpeĪĮaeTcf ToJIbK,o Ha o. CaapOMāä, pälCT}IIĮI4M Ha a,ĪbBalpaX' Īo o6.oųlulHaM Āopol |Ī.I'B lpa|BIlft]r'blx I(apbepax (pu'c. 273);
-cIIo,HTa'HļHbIti, Ho caMuü a'noQNtur'lft n'v,g oeItqlį,Į. B sHa.Į[T,eJļķu.oü creneĪ]ļ,Ī
'ārlr,ol,g111rot,* fllBlfeTcfl ,u T. isthmįcola Lindb. fil., rpacceflHlHo lpactt,prorCTpägeiluķttž s pecny6,ruKe I{ pacTyųtlt? sĀo,Īl Āopor u ĻĪa oKpa?IHaX JļecoB'
ua npu6pexHblx Ba,Īax 14 ,Ha cyxĪ4x Jlylax ('pvtc. 275). Eanro-cņ<a,HĀI,I,HaEctcuIä ueoe'uĀeMĪ.I,K T. inter,cedens Markl. B,cTpeĮļaeTcx Ha rano,szdĪb,Hbix ĪĪp,Įļ_
MopclnĪ4x JIyraX, B HļļlsĪĄHax Ha aJIb|BapaX Ī4 ĀIolHāX o. Caapeltaa (pu'c.277).
T. tene11isquamelįm Markl' (pnc' 279) uaüĀeu ToJIhKo oļĀlrln pa3 Ha o6o,rĮĪ-Ī,e
IIIocce 'ua o. Caa,pe,uaa. T. taeniatum Flagl. lBCTpeĪĮaelcf tIp,eH,Myųe,cTBe,Įi_
Ho B 3a,ilaĀH,ož .]acrIz 'o. Caapeuaa, H,a J'IylaX I.r MopcXoM noõepexle
Ī.IMeeT TaI{oft

(pzc.28l).

I4s ceNųuu obiiqua ,B 9cTotH,Į]a

LĪ3Be,cTHbI 2 nuga
T. obliquum (Fr.)
Dahist. u T. platyglossum Raunk. ll,eplnltü |Bc]Īp.eĮIaeTcx
uannlt,u o6pa_
3oM B sana4uoIl Īļa.cT],I o. Caap,enaaa ]4 MaTep,fl,Ka' ĪIļpo.H3,pacTa'I Ha a,ĪbBapax, ĀIo,Hax H Īļp}rM,olp,cKI.]x Jlylax (prrzc. 2B3). PacnpocrpaHeHHe T. pia-

tyglossum orpa'H,u|ĪlH|BaeTļcfl .IicKJĪļolIļ4TeJIbHo ĀIoHaMlĪ.LĪi MļopOKĪĄM no'6epexu€M 3ārIIāĀHot:t '{acTļĮ] ,o. Caap,e,ltaa (rpzc. 285) ; ,cumraeTcg oHĀeMn'Nou flp'u_
6anruķu.
K ceNIļl-t,r Spectabilia o'I]H'ocļI,tņcfl ņ 3,cņo'gų,z JIH'IUI T. .praestans
Lindb. fil., neuep,orpodHurž ļBĪ{Ā UįĪpoKoJIrHclBeHļHbĮX Jl,ecots' 'uaüņenu,uü ro,rs_
Ko Ha ,6. Qąąrp,eua.a (pwc. 2B7) '
C,ot<ųun Palustria npeĀcTanneHa y Hac 5 sĮr,Āa,Į,{Īa: T. baltįcum,
T. suecicum, T. lividuffi, T. egregium rz T. dscolorans. Han6o.uee pacĪIpo,CTpäH'eHrHLrĪM (Ha ,Iu,o,pcNou no,6epe,xLye 3aIIaÄH,o,Iž .{acr,Įr MaTepļ.r,Ka J,I
3anaĀHblx orcTp,otBoB) .ür3 H'Į.X fllBĮfleT,cfl T. suecicum Hagl., xapa,KTepiHbIfI
n'ul ra"rro,l.HJIbHbĪx ĪĪrp]i'MorpCKI4X JIyr,olB' rH.o ,B,CTp'ēŲätoņtlitcg ĪI įH,a cbIpį,Īx
.rtyrax' 6orarux HSrB.eCTbIo, Blo lB,HyTpeHļH|Į.įx ųacTflx MaTepĮ.iKa (prNc. 2B9).
'T. lividum (Waldst.
et Kit.) P'eįerm. pacilp,ocTpaH,eH Ha mopcxou no6e_
p'exbe 3a'IĪaÄHbIx orcTpolBoB z ua raloQ.LĪJIbHbIx n'plį,Mo,pcKĮ.Īx Jlylax ocTp,o,B_
KoB' a TaKx(e 'Ha 6orarltx V1l3BecTbl.o ,rteooJlyrax fi a.ltbļBapax (pac. 29l).
Paolp,ocrrpa,HeHrĪe ņltĀa T. decolorans (Dahlst.) Dahlst. rB 3ctott,z,n orgo_
cĪ,ITeJIbH,o onpa'HlHų.eļHo (ncrrp,eua'er,cfl ,Ha 3atlĪaĀHį,IX ocTpolBax u n,odepexle);
pacTeT įHa laĮoib,Į.IJļI}HbĪx lrpĪ.I.Mopclil'1x flyrax' ,Ha ,cbļpbĪx Jlylax Į JleCoJIy,f'aX
(pnc. 293) ; BepoflTĮļo f BJIleTcfl 6alro-cķagĀĪlHaBcKįįM oHĀeMLįI(oM. Calti,tlņ
peĀĪ(lllM BĮāÄo}I ceKųi.iu
T. egr,egium Marļ<l., tcTpeį]arclIĮntäcl ,ruuķ
'IiB,ĪIfleTcg
B HeKoTo'pbIX Me,cTaX .Ha
a,ļb'BapaX, IĪpHrMorpCKĮ.1X ilyrax H JlecoJlylax 'B 3anaÄuoü 3cņoHztl (pnc. 295). Ea.riro_oķaHļĀļĄ.Ha,BcKIaüi egĀerņLlķ T. baļti'cum
Dahlst u T' sueciclįIlt flļBJļqĪoTCf caMbĪMĮl pacnpocTpa,HeH|H,bIMH BĪ.įĀaMlĮz ceĮ{_
ųr,n. fle,p;nltü Hs rrĪax BcTpeĮļaeTcn ņ 3cņo'HzI{ rIalBHbĮM o,6pasou .Ha SaūaĀ576

HLlx ocTpoBaX 14 Ha' 3āIIaĀHoM ūoõepex{be MaTepI.rKa (puc. 29?), rĀe oll
pacTeT B KaųecTBe xapaKTepHolo BHÄa ua ra"noģn.nbHblx npHMopcKLįx
JĪyrax; ero MecToHaxoxÄeįĮĪ.If I,IMeIoTcfl TaK}Ke Bo ,BHyTpeHH,ļ,Ix ĮļacTflx MaTepĪjKa' Ha aJlbBapax B cbIpbIX HLI3lIHax n Ha õorarblx Il3BecTbIo JlecoJļylax.
C,exqaq Taraxacum nPėĀcrasneHa s 3croHytu l35 MLrKpoBĪ.ĪĀaMIj, KoT.o_
pble n'pl1BoĀflTcq B BHĀe cnĪ.IcKa u paccMaTpI.ļBaIoTcfl JIHIIįb B KaĮIecTBe KoJI_

nzĀa T. officinale Web.
Poa Crepis L. npeĀcņaBJleH B 3cron,nu 6 saĀaiylx. C. paludosa (L.)

JIeKTIzįBHoro

Moench ilpolļ3pacTaeT B oJļbuaH;ĻIKāX, Ha BJIaxHbĮx Iz eadoūoĮIeHHblx ūecJ.Itylax' no õep,erau peK' 03ep iįI KaļHaB, ua,cr,o o,6pa3yfl įIIĄcTbIe 3äporCJĪĪii
BcTpeųaeTcfl no sceli pecny6.nraxe. C. mollis (Jacq.) Asch. ncrpeqaeTcg
IļcKflIoĪļįITeilbHo B oKpecTH,ocTflx r.
(prac. 30l ) . Ka.rrlųgQ ĮĄūblafl

Jlylax

Tapry Ha BĮa)KHblx

C. blennis L.,

XycTa.pHļ.IKO|BLĮx

npolį3pacTalo[Įag Ha
o,IIYĮUķe Įgca' IĪo o,6o'r{ĮHaĮ{ Āopor, Ha cKJIo,Hax 14 Ha Bblpy6xax,
ncr"peua_
eTcfl no ņoeü 3croruLIill' lH,o H,e oĪļe,Hb ilacTo (pruc. 303). C. praemorsa (L.)
Tausch BcTpeĪ{aeTcfl MecTaMI4 Ha cyxnx JlecoJlylax' Ha KaMeHĪ.IcTbIX cK.rto_
Hax' B aJļbBap,HbIx Mo')KxeBeJIbHHKax (puc. 305) . C. tectoruffi L., carņķtü
o6H'r'HHIl B'|ĮĀ ,B 3cr,outtz, BcTpeĪļaeTcfl Ha lĪ,ecĮļaHlĮKax' Ha necĮļaHbĪx [oįIBax' Ha KaMeHHr,Ix o,lpaÄax' no o6oĪļhHa,M Āo,por kI Ha cyx11x cKJI'oHax.
Pe4wvlnn ĪĪ'p'H,IileJIbųeM flBJIgeTc'Ls 3cloH,I,t,įr C. sancta (L.) Babc., rep6apr_
3IįpoBaHHbIIž g 1958 r. Ha }KeĮesnoĀopoxNofi HacbIIIH Mex<Āy cTaHņIzflMrl
Mycrülre u Kexpa.
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FLORA OF THE ESTONIAN S.S.R. VI
Summarų
Compositae Giseke

ln įhe VIth voļume oĪ įhe Flora o[ the Estonian S.S.R. the family
Compositae has been represented by the subfamilies Carduoideae
and Cichorioideae, excluding the genus Hįeracįum which has been
published in the VIIth volume (1961). 194 indigenous, cultivated or
casuaļ species, belonging lo 72 genera have been described in the present
volume. The editor tried to represent the material according to the style
used in the already published volumes, but due to the extraordinary
variability of the family, the descriptions of ihe genera are of different
length and ihoroughness. For instance, the descriptions of the genera
Pįcrįs and Crepis (by A. Üksip) have been composed earlier and differ
in their treatment from the other descriptions. Some common decorative
introduced species, on the conirary, have been described less thoroughly.
As there are no Taraxacum specialists in Estonia the genus has not yet
been investigated critica1ly' The sections Erglhrosperma, obĮ[qua,
SpectabiĮia and Pqlustrįa have been treated more thoroughly, whereaS
the section Taraxacum has been presented only in a form of a list of
names found in the material ideniified by the taraxacologists G. Marklund and B. Saarsoo.
Analogically to the previously published volumes certain specif ic
epithets, derived from a personal name, have been used with an initiaļ
capitaļ letter alįhough according to the International Rules of Nomencļature they are recommended to spell with a smaļl initial letter.
The tribe Eupatorieae Cass. is represented in the Estonian native
fiora only by ihe genus Eupatorium L. with one Species - E. cannabįnum
L. (Fig. 6) occurring frequently along river banks, in the bushes along
the rivers, in ditches and other wet or swampy habitats. Sometimes
Ė,. purpureum L. is cultivated in the gardens.
A very frequent garden flower is Ageratum Houstonįanunt Mill.
rvhich is being cultivated in many varieties.
Tribe Astereae Cass. Four genera of the tribe: So/idago L,, BeĮlįs
L' TripoĮiurz Nees and Erigeron L', are the lepIesentatives of the
indigenous flora of the terriiory, whereas the species belonging to the
genera CalĮistephus Cass. and Aster L- are widely cultivaįed.
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everywhere in d.y forests,
wooded meadows and other suitable sites. S. canadensis L. and also some
other species are widely cultivated.
BeĮĮ.įs perennis L. is an escape' now naturalįzed in Estonia (Fig. l0).
occurs very often in old parks, in meadows (floodplain meadows
included), on margins of woods and in parks. Widely grov/n aļso in

SoĮidago uīrgaurea

L. occurs aļmost

gardens.

CatĮistephus chįnensįs (L.) Nees occurs in numerous varieties and
is one of the most frequently grown garden plants.
Aster ameļĮus L., A. noaae-angįiae L., A. nouį-beįgii L., A. alpinus
L' A' saĮignus Willd. and others are Very frequently grown in Estonia,
the last meniioned species sometimes escaping outside gardens and
along the river banks.
TripoĮium auĮgare Nees occurs mainly on the wesįern seashore of
the Republic and on the islands, less lrequently on the northern seashore
(Fig. l7).
The native Erigeron acer L. is very frequent on dry sites (dry
meadows, alvars, pine woods on sandy soils, dry slopes etc.) throughout
the territory. The species is represented in Estonia with the type variety
_ E. acer vaf acer. E. canadensls L. is a naturalized casuaļ in Estonia increasing in lrequency (Fig. ļ9) ' E. anrtuus (L.) Pers. is grown in
gardens and often escaping. E. speciosus DC. and many of its hybrid
varieties, as well as some other species are being cultivated.
Tribe Inuleae Cass. The genus FtĮago L. is represented in Estonia by
two species. F. aruensls L. is fairly common throughout the Republic's
ierriiory on sandy soils and on sites under the infĮuence of culture.
F. mįnįma (J. E. Smith) Pers. is rare in Estonia occurring mainly on
sandy banks of rivers and lakes and on sandy heaths of the southeastern
part of the territory (Fig. 23).
Antennarįa dįoįca (L.) Gaertn ' ĮĪ. borealis (Camus) Beckļ is the only
species of the genus growing throughout Estonia on open sites as, e. $.,
dry meadows, sandy heaths, alvars, waysides etc.
The genus Leontopodturn. R. Brown is not native in the Republic,
only Į. aĮpinurn Cass. is grown in rock gardens as a decorative plant.
The medicinal plant GnaphaĮium uĮiginosum L. is quite common on
moist clayey and peaty soils in Estonia, especially on cultivated lands
The other native species, G. sųĮaaticum L., is likewise relatively common
on roadsides, wood and field margins and clearings'
The genus HeĮichrųstlm Mill. is represented in Estonia by H' arenarįurn (L.Ī Moench occurring mainly in the southern and southeastern
parts of the territory aS a member oĪ the so_calļed Pontosarmatian flo'
iistic element. It grows on dry sandy slopes, on heaths, in juniper
scrubs, pine heaths and on field margins; it is sometimes cultivated in
the rock gardens. H. bracteatum (Yent) willd. is commonly grown in
gardens and sometimes escapes.
Three species occurring in Ęstonia belong to the genus Inuįa L':

gĪt
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saļicįna L., l. brįtannįca L. and L heleniunl L., ihe latter being grown
in gardens as a decorative plant but frequently running wild (Ēig. 32);
I. saĮįcįna is frequent throughout the territory in mįadows, wooded
rneadows, on alvars, banks oĪ water bodies, on isļands etc. /. brįtannįca
occurs locally on the mainland part of the Republic, especially on the
banks of larger lakes and rivers (Fig. 35)
The only'Puļįcarįa Gaertn. species occurring in Estonia (near Tartu),
P. uulgaris Gaertn., was found as a casual at tūe end of the last .entu.į.
The genus Teįekįa Baumgart. is represented in Estonia by one
species
T. speciosa (Schreb.) Baumgart., not frequenily grown in
gardens-and sometimes escaping (Fig. 33)
Tribe Ambrosieae cass. Three genera belong to the tribe of which
the commonest is Xanthįum L'
The genus CgcĮachaena Fresen. is represenied only by one rare
casual, c. xanthifolia (Nutt.) Fresen,, found for the firit time in 1958.
Two species have been found of the genus Ambrosįa L; A. artemįsįįfoĮia L. (Fig. a2) was first found in l964, A' coronopifoĮia Torr. et Gray
(Fig. aa) since 1933.
Six species ( s' str.) have been recorded from the genus Xanthįum
L. occurring casually in Estonia. X. spĮnosum L. has bįen found since
1923, finds of the other species date back to lgb4-lg5g.
Tribe Heliantheae cass. The tribe is represented in Estonia by B
genera containing mainly introduced decorative plants.
Zįnnįa eĮegans Jacq. is one of the most commonly cuļtivated species
of the genus Zįnnįa L. other species are rather rare.
Eļeven species oĪ Rudbeckįa L. have been introduced into Estonia.
The commonest of ihem are R. fuĮgida Ait., R. ļacįnįata L. and R' hįrtaL.
Echįnacea purpurea L. is the only species of the genus gfown as a
decora'tive plant but not frequently in the recent years.
Mainly two species of the genus Heįįanthus L. are cuļtivated irr
fields and gardens: H. annuus L. and H. tuberosu.s L. of which the first
one has been widely cultivated as a silage crop.
Five species of the genus coreopsis L. have been introduced into
Estonia of which the most wide-spread are c. grandifrora Hogg and
C' tinctorįa Nutt'
Dahļįa pinnala Cavan., D. coccįnea Cavan', D. Merckįį Lehm. and
others were introduced already in the last century; nowadays mainly
Dahįia \cuĮtorum Thorsr. et Reis. is grown in numerous decorative
varieties.

The genus Bįdens L. is represented in Estonia by three native
species and by two very rare casuals. B. cernua L. and B. tripartita L.
are common on moist sites, on the banks of water bodies, ditches and
ponds. B' radįata Thuiļl. is a rare plant occurring mainly in the eastern
part of the territory, first of all on the flooded shores of the lake peipsiPskov (trig. 67). Rare casuals are B. bipinnata L. and B. pilosa L.
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ų,hich have been iound only once on the waste place of the Tartu University Botanical Gardens.
Cosmos bipinnatus Cavan. olten escapes and may appear as a garden
weed.

Two adventive species belong to ihe genus GaĮinsoga Ruiz et Pav.
The rare G' paruifĮora Cavan. is being superseded by the more agressive
G. cįįįata (Rafin.) Blake, which occurs in places very abundantly.
The tribe Helenieae Cass. consists of three genera of introduceC
decorative plants in Estonia.
The perennia|s Heļenįum autumnaĮe L' with numerous varieties and
H. Hoopesil A. Gray are frequently cultivated.
The genus GaįĮĮardia Foug. is represented in the Estonian llora with
only three introduced species. G. arįstata Pursh is a very common
species under the name oĪ G. grandifĮora hort. G. lanceoļata Michx. is
less Īrequent than the previous one. G. puĮcheĮla Foug. is a frequently
cultivated annual.
Tagetes patuĮa L. and T. erecta L. are the two Tagetes L. species
grown as decorative plants in Estonia.
The tribe Anthemideae Cass. is represented in the native flora with
9 genera and 29 species.
Anthemįs L. is represented by three species. A' araensįs L. and
A. tinctorįa L. occur as weeds in cornfieļds: the first on drier calcareous
soils, the latter is frequeni on fallows and in clover fieļds. A rare weed
on waste places is A. cotuĮa L.
We can find 4 species of the Achįlįea L. genus in Estonia. The rare
casual A. nobįĮįs L. occurs on the railway embankments and in harbours,
A. millefolium L. is widely spread throughout the Republic; A. ptarmica
L. occurs comparatively frequently in the western partš of ihe territory
and on the western islands; A. cartiĮagįnea Led' ex Reichenb. is more
bound to the East Estonian river banks, lake shores and damp meadows.
The genus Chrgsanthenr,um L. is represented in Estonia by two
introduced decorative species: C. carįnaturr Schousboe and C. coronarįum L' and by a rare casual weed C. segetum L.
The genus Leucanthemum Mill. is represented in Estonia by a
L. uuĮgare Lam. and by one inįroduced
native widespreäd species
(Ramond) DC'
decorative sįecies
- L. maxįmum
Pgrethrum parthenium (L.) J. E. Smith is the only introduced
species of the genus Pgrethrum Zinn in the Republic which is grown
in many varieties and rarely escapes on waste places.
Two species of the genus Matrįcarįa L. occur in Estonia of which
M. recutįta L. is being grown mainly as a medicinal plant, often running
wiļd on waste places, roadsides, around ihe houses and as a weed in
gardens and fields. M. suaueoįens (Pursh) Buchen. occurs abundantly
as a weed in courtyards, on tracks and paths.
' The genus TripĮeurospermulrļ Schultz-Bip. has two representatives
in our Īlora' T. įnodorūnl (L.) Schuliz-BĮp. is a weed occurring through'
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out Estonia, especially in cļover fields, on waste places, railway embank.
ments and in gardens. T. marįįįmum (L.) Koch grows on seashores.
Tanaceturn uuĮgare L. is the only species of the genus in Estonia
growing on roadsides, fucus drifts and waste places.
The genus Artemįsįa L. is represenied by 12 species in Estonia of
which '4 are casuaļs recorded within the last 20 years. 2 species are
widely spread throughout the territory. A. aulgaris L. (Fig. 96, 97)
occurs around settļements, along roadsides and railway embankments as
welļ as on waste p1aces, frequently on seashores, especially on the
shingle. A' campestrįs L. grows abundanily on sandy hills, on the way_
sįdes and railroad embankments, fallows and coastaļ dunes (Fig. ll4,
ll5), The following species occur only locally. A. rupestris L. can be
found in the western and northwestern districts of the mainland and on
isļands; preferring calcareous soil it grows mainly on the alvar areas
(Fie. l05). ,4. absįnthįum L. occį-įrs in many forms and varieties
frequently on the coasts of the Estonian mainland and on the western
islands (Fig. 107, l0B). Being cultivated as a medicinal plant, it
frequently escapes in the environs of settlements. ,4. marįtįma L. is a
very local plant in the seashore communities oĪ the western part of the
island Saaremaa and of islets (Fig. llB, 1l9). ,4. austrįaca Jacq. is a
casual, collected for the first time in l930 (Fig. 102). A' Sįaersįana
willd. was found for the first time in 1957 near Tallinn and in the recent
years also in the environs oĪ Haapsalu, Valga, Viljandi and Tartu (near
the railroads) (Fig. l l0). A. gnaphaĮodes Nutt. and A. scoparīa Waldst.
should be added to the rare casuals of Estonia, introduced along roadsides. The ļatest casual is z1. annua L. which was coilected in lg69 near
Tartu raiļway station. A. abrotanum L' is an introduced species lvhich
was grown morė frequently in the last centurv. A. dracuncuļus L. is
known due to iis content of etheric oiļs.
The tribe Senecioneae Cass. is represenied by 4 genera (TussiĮago
L., Petasįtes Miļl., Senecįo I'., LiguĮaria Cass.) in the naiive Estonian
flora. In addition to those the members of 2 genera (Arnica L., Doronįcum L.) have been cultivated as medicina1 and decorative plants.
TussiĮago farfara L., the only species of the genįįs, occurs throughout the territory, Īirst of al1 in open communities preferiing moist clayey
or sandy soils.
Petasįtes spurius (Retz.) Reichenb' is the native species of the genus
occurring on sandy coasts, sandy river banks and lake shores,rlocally on
railway embankments. Two species were introduced to Estonia a century
ago and can be met with in old parks. P' hųbridus (L.) Gaertn., Mey. et
Scherb. grows on the clay,ey banks of ponds forming dense, about 1.5 m
high stands. P. albus (L.) Gaertn. has been found in the Keila-Joa park,
Arnįca montana L. is being cultivated as a medicinal plant, but not
f requently.
The decorative Doronįcum orįentale HoĪĪm. is a common introduced
speciaes of the genus Doronįcum L. in gardens ątrd parks.
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E;ght incligenous, one casual and one apparently introduced anrļ
running wild species belong to the geilus Senecįo L. A few species are
being grQwn as decorative planis. S" paĮudoslrs L. occurs chiefly in the
mainlanrl part oĪ the territory, rarely on the western isļands. lt grows
on fens, lake shores and river banks and among wilļow bushes (Fig,
12s). s. fĮuaiattĮis Wallr. is a rare species in our Republic growing on
the banks of ų,ater bodies, on len margįnS' someįimes in roadside ditches
(Fig. 130) . s. congeslas (R. Br.) DC. is more lrequent ihan the previous
species occurring mainly in tlie soutlreasįcrn part oi įhe territory ancl
nrost lrcquently on įlre sl-rores of ļal<es and on the clearings of su'arlpy
lorests (Fig. 132).
Five species grow on dry soiļs. S. Įacobaea L. can be met with in
dry meaclows, on thin pine heaths and pine wood clearings, on sunny
slopes and betweerr juniper shrubs preferring sandy soiļs and often forming sparse stands. s. 'integrilotius (L.) clairv. is spread mainly along
įhe northern coast, less frequenily on the western coaSt of Estonia,
almost lacking in the other parts of the Įlepnblic's territory (Fig. l3a).
It is growing on ca1careous soiļ and occurs on įhe alvars, in dry
tneadows and on slopes. S. sgĮaaĮĮcrĮs L. occurs mainly in the south_
easterll, southwestern and northwestern parts oĪ the territory (Fig' l38)'
rarely also on raised bogs. S. aįscosus L. is sporadically frequent on the
roadsides and in the vicinity of settļements, on railway embankments
and forest clearings as weļl as on sandy beaches. S' uuĮgaris L. is a very
common weed around houses, on the roadsides, on waste places etc. A
relatively rare species on sandy soiļs of the Estonian mainland is S. uer'
naļįs Waldst. et Kit. which occurs most frequently along the roads, on
Īield margins and forest clearings. It is a casual in the Estonian flora
increasing its area of distribution on the Republic's terriįory (trig. 140).
S. nemorensis L. was found as a casual at the end of the last century
from a few localities. In the present time it is sometimes grown as an
unpreteniious gafden plant running wild around houses and old country
churches. S. cįnerea DC. is an introduced plant in gardens, parks and
rock gardens growing in open air mainly vegetatively whiĮe the species
Cįnerarįa hgbrida hort. or S. cruentus DC. is grown in greenhouses and
living-rooms.

LiguĮaria sįbirįca (L.) Cass. is the only representaiive of the genus
Ligularia Cass. in Estonia growing in swampy meadows and wooded
meadows and on river floodplains. The species is very susceptible to
drainage and has disappeared due to it from some places (Fig. 1a2).
The tribe Calenduleae Cass. has no native representatives in Esionia.
Caįend.uįa officinaĮts L. is a widely spread Species in gardens, rarely
escaping.

The tribe Echinopsideae cass. is represented by the genus Echinops
L. with two decorative species in Estonia: E' rįtro L. (Fig. laa) and
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E. sphaerocephalus L. (Fig. la5). The first one is selrlom cultįvated and
in some places running wild; the other species in grorvn more frequenily.
The tribe cardueae wagen. has l0 genera in or. republic. The
genus Carįįna L. is represented in Estonia by one species only, C. r'luĮgaris L', which is relativeļy common in West and Norih Estonia on
calcareous soil on aļvar areas, dry slopes, forest clearings and on road_
sides.

Four species in Estonia belong to the genus Arctįum L' of which
A. įomentosum Mill. is a most common plānt on roadsides, in parks,
courtyards, in ruins, on stream-sides etc. A' mįnus (Hill) Bernh. is
scattered throughout the Republic, being more frequent in southeastern
Estonia. The distribution of A. Įappa L. and A. nįmorosum Lej. needs
further study' A. Įappa is not frequent in Estonia occurring .äinly i,

the western part of the Republic (Fig. l53). The northeastein bounäary
of the area of distribution oĪ A: nemorosįļm apparently crosses Estonia
(Fig. 155).
The genus carduus L. is likewise represented by four species in
Estonia. c. nutans L. (Fig. l5g, 160) occurs mainly in the northern and
western parts of Estonia along raiļroads and roaāsįdes, less frequently
on pastures, fallow lands and on seashores. C. Thoermerį Weinm. o..u.į
in the northern part of Estonia (Fig. r59, 162). c. crispus L. can be
found on roadsides, in sparse woods, on the seacoasts and smalį islets,
on dry river banks and in parks. The species is very variable: according
to the leaf incisions įhere are disiinguished three forms
Ī. crispus (ī.
pinnatifidus Schatz) , f'. intermedįus '$/imm. et Grab. and- l. sinuatodentatus Schatz' C. acanthoįdes L. is a rare plant on our seacoasts, on
shingle and fucus drifts and very rare in the inner parts of the territory
(on dry places ļike hills, derelict arabļe 1ands etc.) (Fig. l66, l67).
Six species of the genus Cįrsįum Milļ. with many interspecific
hybrids grow in Estonia. C. uuĮgare (Savi) Ten. is a common species in
clearings, wood margins, meadows and waste places. The species
varies
in form and hairiness. There are known two vaiieti.. -- ur.. hgpoĮeucum
DC. (common) and Vaf ' uuĮgare (rare). C. oĮ,eraceum (L') Scop.
is relatively frequent in wet meadows, at springs (on slopes, at the foot
of the North Estonian glint), in boggy rnā *āi.t'forests, on the banks
clf ditches, riverŠ and streams (Fig' 170) . C. oļeraceunz often gives
hybrids with some other species (C. oĮeraceum (L.) Scop.
\ C. paīustre
(L.) Scop. and others) . C. lleterophgtĮum (L.) Hili iļ a coĻmon
species in
moist meadows, park meadows, woods and on riversides. Accoiding
to
the leaf incisions two varieties have been differentiated: var. heteroįhgĮlum and var. įndįuįsum DC. I{ybrids C' heteroplLgĮtum (L.) Hill
\C. oteraceum (L.) Scop., C. heterclphgĮlum (L.) Hill \C' paĮustie (L.)
Scop' have been found in Estonia. lĮybrids with C. acauį,'e (L.) sįop.
and C. arr.)ense (L.) Scop. are rare. C. palustre (L.) Scop. o..ri,
throughout the Republic being a common species in wet meadows,
forests and forest clearings. Three forms h a ve been distinguished: f.
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palustre, Ī' albif Įorum F. Sauįer (rare), f. ergthrocarpum \|jin (very
rare). C. acauįe (L.) Scop. as a calciphilous species occurS mainly in
the wesįern and northwestern parts of the Republic (Fig. l79). It grows
on alvars, in dry rich-in-species meadows and wooded mead,ows, on
dry pastures and slopes and on the s,eacoast. Its occurrence decreases
to the North and East of Estonia; its northern and eastern boundaries
of the distribution area cross Estonia (Fig. 180) . C. araense (L.) Scop.
is a common weed in fields and gard,ens, around houses, in meadows
and on the seacoast. It is a strongly variable species. On the basis
of Estonian plants three varieties have been dilrferentiated: var. araenše,
which occurs mainly on the coas'tal sandy fucus drifts (Fig. lBa); var,
integrifoĮium Wimm. et Grab. (rare) and var. mįte Wimm. et, Grab.
which is the most frequent oĪ the three in fieļds.
Pįcnorrton aca,rna (L.) Cass' from the monotypic genus Pįcnomon
-Ądans. was found in l965 on the island S,aaremaa in the Roomassaare
harbour on ,sandy soil.
onopordurrl acanthįum L. is a rare casual of ihe genus onopordum
L. in Esįonia (Fig. 190). It is found on waste piaces and at the garden
si des.

SiĮųbum Marianum (L.) Gaertn. is a representatįve of the genus
SiĮgbum Adan's. which can be met with aS a casual or an escape from
the cultivaied places around houses, derelict arabļe 1ands and waste
places, locally abundant. It is grown in gardens as a deco,raiive plant.
The genus Saussurea DC. is represented in Estonia with one
species
- S. esthonįca Baer ex Rupr. This calciphilous plant grows in
boggy meadows, wooded meadows, wet coppices and on mires of West,
Central and North Estonia (Fig. 193).
'' Serratula tįnctorįa L. (Fig. 196, |97) is the only species of the
genus Serratula L. in Estonia' It is a local plant of West Esįonia and
in the environs of Tartu growing in meadows and wooded meadows.
The northern boundary of the distri,bution area of the species crosses
Estonia. Acoording to the ļeaf variability there have b'een dįfferentiated
var. heterophgĮĮa Wallr' (in the environs of Tartu) and var. tįnctorįa
(in West Estonia)
The rich-in-species genus Centaurea L. has 7 (B) representatives
Estonia
of which thr'ee casuals have been register,ed for the first time
'in
recent
in the
ten years. C. montana L. has been cultivated in Estonia
for a long time. C. c7anus L. grows throughout the territory as a comrnon weed, especially in autumn-sown rye fields. The easily liybridizing
and r,.ery variable C. ļacea L. grows in meadows, lvooded meadows,
on alvars and hills. C. phrggia L. (Fig. 202, 203) occurs locally in
meadows and wooded mead,ows, in sparse forests, on cl,earings, roadsides etc. C. scabįosa L. preĪers dry sites being a comlmon species in
meadows and spars,e dry woods. It is specially frequent on roadsides,
field margins, railroad embankments, also on seacoasts and gravel pits.
It is divided into two varieties. C. rhenana Boreau (Fig. 206) , C. diffusa
38 Eesti NSV Īloora VI
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Lam' (Fig. 20B), C. soĮstįtįaĮįs L' (Fig, 2l0) and C. įberįca Trev.

ex

Sprengel s. str. are known as casuaĮs.
The tribe Mutisieae Cass. is represented only by the genus Gerbera
Cass. of which G. lam.esonįį Bolus has be,en lately iaüien into more
intensive cuįtivation as a decorative p1ant.
Tribe Cichorieae Spreng. Tlhe genus Cįchorįum L. is represented
mainly by one species
C' intųbrzs L. The species was introduced iong
ago its roois being used as a surrogate or admixture ol coffee. The plant
is seldom cultivated in garde,ns nowadays, but it olten occurs as an escape
and a naturalized ruderal plant. it is mor,e f requent in the wes'tern
parts of Esrtonia (Fig.2la) . C. endįaįa L. is sometimes grown in gardens,
and coll,ections.
The genus Scorzonera L. has only one native species, S. humįļįs L.,
in Estonia. S. hurnįlįs is a common plant in meadows and par,l<
meadows, sometimes also in coastal meadows and on aļvars. In places
it grows abundantly in West and North Estonia forming communities
w tth M

e Į

arn

pur u
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The genus Tragopogon L. is represented only by T. pratensis L.
which is locally a common plant throughout the Republic. It grows on
roadsides, railway embankments and, more rarely, in dry meadows, on
waste places, river banks and ditch edges (F|g. 217).
The genus Hgpochoeris L. and Achgrophorus Scop. are r,epresented
only by one species: H. radįcata L. and A' macuĮatus (L.) Scop.,
respectively. The first grows locally on sandy and sunny places, mainly
in South-east Estonia (Fig. 219), the latter is scatiered throughout the
territory in sparse pine and mixed forests on sandy soils, on clearings,
forest waysides and in dry park meadows.
The genus Leontodon L. includes 3 native species. L. autumnaįįs
L. is a polymorphic and widespread species in meadows, parJ< meadows
and on pastures, on roadsides, around houses etc. .L. hispidus L. is a
locally lrequent plant in drier meadows and wooded meadows, on
clearings, at the outskirts of pine-woods, on hill slopes etc. l,. danubįaļįs
Jacq. can be found in the same habitats as the previous species; iļ has
b,een treated by many au'thors as L. hispidas subsp. danubįalįs (Jacq.)
Simonkai.

Pįcrįs hįeracįoīdes L. is the only representative oĪ the genus Picrįs
L. in Estonia. It is a local plant in the eastern part of the Republic.
The genus Sonchus L. has three native species. S. araensįs L' is a
widespread weed throughout the territory. S. oleraceus L. and S. asper
(L') Hill occur ļocally in fields, gardens and orchards, on waste places,

roadsides and around settįements.
the weļlknown
The genus Lactuca L. is represented by two species
salad planl L. satįaa L. and a rare adventive plant L. serrįoļa L.
(Fig. 233).
MuĮgedium sįbįrįcum (L.) Less. is an indigenous but a very rare
species in our republic. Up till now only three Localities are rknown in
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North Estonia (Fig. 237) where the species grows at the foot of the
glint and on the seashore. M. tatarįcurn (L.) DC. is a rare adventive
species occurring on railway embankments, in harbours and on waste

places (Fig. 235).
MųceĮis muralįs (L.) Dumort. is a species of shady forests, especially
of those with Pįcea abįes' Bul it can be found also in bushes, parks,
forest vistas, old ruins and on waste places.
Lapsana communįs L. is the on1y species of the genus Lapsana
L. in Esionia. It is a common plant of broadleaved and mixed hardwoodspruce forests, alder woods and bushes. It can be found near houses
as a ruderal plant and less commonly in gardens and fields.
The genus Taraxacunt Wigg. is represented in Es'tonia by 5 sections:
PaĮustrįa, obLĮqua, SpectabiĮia, Erųthrosperma and Taraxacum.
The section Ergtltrosperma is represented by 22 species to which
one more species may be added found by B. Saarsoo Īrom the western
coast of the isiand Saaremaa, but the description of which is not in
I uersįcoĮor Saarsoo ined.
accordance with the rules of nomencļature
T. margīnaturn (Dahlsi.) Dahlst. is a rare- native species occurring as
single plants on West Estonian alvars (Fig. 2al). T. deciplens Raunk.
emend. Ha91. is the most common species in coastal meadows and
juniper shrubs, especially on the western islets and islands (Saaremaa
and Hiiumaa) (trig. 2a3). The only records oĪ T' īsophglĮum Hagl., an
apophyte of sandy soils, are from the western part of the island Saaremaa (Fig. 244). T. prox,imum (Dahlst.) Dahlst. is the most.widespread
among the species of its section. This indigenous, but strongly apophytic
species grows on dunes, aivar ar,eas, seashores, roadsides etc. It is more
frequent in West, North and North-east Estonia (Fig. 246). The
indigenous T. mįcroļobum Markl. is a rare species, the only habitats ol

which are on the seashor,e near Tailinn and Haapsalu (Fig. 248).
A widespread apophyte is T. dįssįmįĮe Dahlst. (Fig. 250) which grows
in juniper stands, on alvar areas, in meadows and on roadsides. T.
stellare Markl. (trig. 252) is a neoendemic of the Estonian flora. T.
pseudofuĮaurn Lindb. fil. (Fig. 253) grows at the outskirts of woods
and in parks. Both occur in South-east Estonia only. T. tenuįlobum
(Dahlst.) Dahlst. has been found only once in an alvar pine forest of

the western part of the isļand Saaremaa (Fig. 255) . T. scanįculrz Dahlst.
grows in meadows and on roadsides of South-east Estonia (Fig. 257).
T' gotĮandicum (Dahlst.) Dahlst. has been found only from the western
part oĪ Saaremaa (Fig.259) in the alvar juniper stands and on dunes.
T' įaetum (Dahlst.) Dahlst., a subatlantic plant, grows mainiy on alvars,
dunes and in juniper stands of West Estonia (Fig.261). T. obscurans

(Dahlst.) Ha91. (Fig. 263) is the most apophytic species among the
dandelions mentioned above and is growing in the sites almost similar
to the habitats of previous species, but extending its distribr-rtion area
lurther to the eastern parts of North Estonia. T. psammophiĮurrl (Hagl.)
Saarsoo has been found outside Estonia only on the Swedish island
38+
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Öland where it grows on aļvars and on sandy beaches (Fig' 265). It
has been known in Estonia since 1957. The relatively rare native I.
xerophiĮum Markl. grows on alvars, dunes and in suprasa1ine coastaļ
meadows mainly in Saaremaa (Fig. 267). The indigenous T' fuĮuumRaunk. occurs chief 1y on the alvars of Saaremaa (Fig. 269) . The
apophyte T. faĮcatunz Brenner is local on dunes, in meadows an&
faļlows of the western parts of Saaremaa (Fig. 27|)' T. brachggĮossum'
(Dahlst.) Dahlst., which is a neoendemic of the Baltics and Scandinavia,.
has been f ound only on the Saaremaa alvars, roadsides and gravel
pits (F|g. 273). It is a native plant, yet ihe most apophytic species.
of its section. The strongly apophyte, T. įsthrnįcoļa Lindb. fil. (Fig. 275),'
is scat'tered throughout the territory on roadsides, forest margins, beach
barriers and in dry meadows. T. įntercedens Markl. is a neoendemic oi
the Baltics and Scandinavia growing main1y on coastaļ marshes, in
depressions oĪ alvar areas and between dunes of the island Saaremaa
(Fie.277). T' tenelĮįSquemeum Markl. has been found only once at a
roadside of Saaremaa (Fig. 279). T. taenįatum Hagl. occurs mainly on
the coastal part of western Saaremaa (trig. 28l).
There are 2 species of the section Obliqua Dahlst. in Estonia T. obliquum (Fr.) Dahlst. and T. pĮatggĮossurz Raunk. The first one
occurs chiefly in the western parts of the island Saaremaa ānd the
mainland on alvars and dunes and in coastal meadows (Fig. 283). The
distribution oĪ T. pĮatggĮossurrt is limited only to the dunes and coas'ts
of western Saaremaa (Fig. 285). The species is supposed to be an
endemic of the Baltics.
T' praestans Lindb. fiļ. is the only representative of the section
SpectabiĮia in Estonia' It is a hemerophobic species ol broadleaved
forests a,nd'has been found only on the island Saaremaa (Fig.2B7).
There are 5 species of ihe section Paįustrįa in the Estonian flora"
The widest area of distribution among them has T. suecįcurn Hagl. It
occurs in halophilous coastal meadows of the islands and on the western
coast of mainland, but ii has been found aļso in moist calcareous
meadows oĪ the inner regions of the terriiory (Fig. 2B9). T' liuįdum
(Waldst, et Kit.) Peterm. is a widespread speci'es on the seashore and
in halophilous meadows of the western islands gr'owing also on ļimesione heaths (alvars) and in rich-in-species meadows (Fig. 291). The
distribution oĪ T. decolorans (Dahlst.) Dahlst. is ļimited to the w'estern
coast of the Estonian mainland and the western islands where it grows
in coastal marshes, moist meadows and wooded meadows (Fig' 293). It
is evidently an endemic of the Baltic and Scandinavian region.
T. egregium Markļ. is a very rare species growing only in a few localities
on West Estonian aivars, in coastal meadows and park meadows (Fig.
295). T' baĮtįcum Dahļst., an endemic of the Baltic and Scandinavian
region, and T. suecįcurrl Hagl. are the most widespread species of the
section. T. baltįcum occurs in coasial meadows of the west'ern islands
and of the western coast of Estonian mainļand. It can be found also
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on alvars and in calcareous meadows in the inner parts of the Republic
(Fig. 2e7).
The section Taraxacum (Vulgaria Dahlst.) is repr'esenied by 135
microspecies of 7. officinaĮe Web' coll. in Estonia. They are given in a
list oĪ species (identified by G. Markļund and B' Saarsoo) on p.
543-548.
The genus Crepis L. is r,epresented by 6 species in Estonia' C' palu'
d.osa (L.) Moench occurs throughout the Republic in s$/a,mpy alder
woods, moist and swampy wooded meadows, along river banks, lakes
and ditches, often forming pure communities (Fig. 299). C. molļįs
(Jacq.) Asch. has been found in moist wooded meadows in .the environs
of Tartu only (Fig.30l)' C. bįennįs L., a ca'lciphiļous speci'es, is locaļ
throughout the territory, but not common Įnig. 303). It grows on forest
clearings, on roadsides and dry hill slopes. C. praemorsa (L') Tausch
occurs locally in dry park meadov/s, on siony sl'opes and in alvar juniper
shrubs (Fig. 305) . C. tectorum L. is the most common representative of
the genus growing throughout ihe territory on sandy soils, on stone
fences, dry slopes and roadsides. Crepis sancta (L.) Babc. is a veĪy
rare casual in Estonia. It has been found only once in 1958 on a railway
embankment between Mustjõe and Kehra (Central Estonia).

<EESTI Nsv FLooRA> V,I KÕlTEs MAINlTUD sÜSTEMAATILlsTE ÜHIKUTE
TEADUSLIKKĮJDE NIMEDE JA SÜNONÜUMIDE TÄHESTIKULINE REG|STER
Kehtivad nimed on toodud kursiivkirjas, sünonüümid
hariļikus kirjas. Pool_
raSvaSe kirjaga arv viitab leheküljele, kus antakse rrastava -taksoni kirjelclus, l<ursiir,-

kirjaga alv

-

leheküljele, kus on joonis.

lĮ yKA3ATEfl b HAyĮI HbIX HA3BA H vlvl lĄ c\1HoH l,IMo B
CHCTEMAT!4ųECKI,IX EĀI4Hhų, ynoMrHyTį,IX B VI TOME
((AJlOPbl SCTOHCKOIZ CCP>

AJI oAB I4THbI

ĮeitcrnurenlubIe I{a3BaHvfl

npI.ĪBeÄeHbI I{ypcHBoĮ\{' cüįįoHHMbĪ

o6blKHoBeHHlru urpuQ_

ToM. Įluc"Įo noilyxlĮpHr,IM Irrpnlrou yKa3bIBaeT cTpaHI4ųy' Ha xoropoü
ÄaeTcfl oūücauüe
TaKcoHa' IļI4c,Įo KypcIrBoM
cTpaHl-iĮy, Ha KoTopoü Äaercq pįļcyHoK.
-

Absinthįum rupestris Bess. 233
Siversianum Bess. 239

Achįįįea ptarmica subsp. Eu-Ptarmica llei_
merļ 195
f. a.ngustissima Heimerl 196
f. flore pleno hort. lg6

v,ulgare Lam. 236
Acanthoįdes Ķazmi (rida) 334
AcanthoĮepis Less. 297
Acanthoplium Wallr. (sekts.) 127

f. ligulosa hort.

2. linearis DC.

Ī. ļįnearįs (DC.) Hegi

Acanįhoxanįhium DC' (sckts.) l|3, 127
Acanthoxanthįum (DC.) Widder (alampe_

rek.) 127
Acanthoxanthium Fourr. (alamperek.) 127
Acanthoxanthium spinosum Fourr. 127

Acarna DC. (sekts.)

Acarnaceae Link 302

368

AcauĮįa Petrak (alamsekts.)

Achįļlea

L. ļB3,

miĮĮefoĮium
58r

24, ļ90,

lsl,

ļ94,

569,

(Gouan)
- Ī'etpurpurea
Thell.195

590

Schir-rz

Ī' rosea Desf. lg5
L. 190, t9t, 192, 569, 58l

ptarmica

L.

Heimerl

196

Ī. paĮustrĮs (Beaur,.) Hegi 196

Ī' ptarmica

t96

Achrophorus Scop. 417, 433, 574, 586
macuĮatus (L.) Scop. 433' 434' 574,
var. pĮnnatifidas (Uechtr.) Weiss
435

radicatus (L.) Scop.

AcortLs caĮamus

430

2B1

Acrocentron Cass. 400

subsp. miilefolium 193
subsp. miĮĮef oĮįunt lg5
__
nobiĮįs

196

',iar. macuĮatus 435

190, 196' 569, 58ļ

L'

Ī. muĮtipĮex (Reynier)

586

355

cartiĮaginea Led. 190, ls6, 197, 569,
58t

196
196

191, 194, 195, 569, 581

Acrocentron (Cass.) DC. (sekts.) 400
Acrolophus Cass. 403
Acrolophus Cass. (sekts.) B. Maculosae
Hayek (rida) 403
Acrolophus Cass. (sekts.) G) Cylindraceae
Hayek 406

Acrolophus

DC. (sekts.)

403

AcroĮophus (Cass.) Spach (alamperek.),
Adventina cil'iata',RaĪin. i67

Ageratinae O. Hoflm. (alamtriibus)
AgerattLm

L. 28,

40&
28

566

conųzoĮdes L.29

Houstonįanum

'

įtill.

mexicanum Sims 29

Apargia prątensis Lįnk

umbellata (Schrank)

Arcįįunt' (sekts.) 3t2

29, 30' 566' 57B

obtusifolįum Lam' 29
AĮpinaster Tamamsch. (sekts.) 46
Ambrosįa L. 23, 106, 568, 5B0
artemisiifoĮĮa L. 107, /rB' l09,

L. 24, 3l0, 571, 5B4
ambiguum (eelak.) G. Beck 315

Arcįįum

eduĮe Wilp. 3I4

Įappa

112' 568, 5B0

Ī. Įappa ,3l5
Ī. purpurascelzs 315

peruviana DC. 110
psilostachya DC. i10

Ambrosiaceae Link (selts) 103
Ambrosieae BerLth. (alamtriibus) 103
Ambrosįeae Cass. (triibus) 22' 23' 27, l03'
567, 580

Ambrosieae Less. (alamtr,iibus) 103
Ambrosieae Rydb. (triibus) 106
Ambrosįįnae o. Holfm. (alamtriibus) l03,
106

Amellus Nees (sekts.) 47
Anoplia Wallr. (sekts.) 114

Ī, borealįs (Camus) Beck

315

nemorosum

(Lej.) Boswell-Syme 315
minus (Hilrl) Bernh' 312,3l8' 3ļ9'
320, 57t, 584
3) macrocephaĮum Rupr. 318
subsp. minus 3lB

var. mįnus 320
nemorosum 3ļ8
var. pubescens Bor. 320
nemorosįļftļ Lej. 312, 3l5, 316' 3|7,

)(A'

3I8' 572' 58Ą
X A. tomentosurn 318
PalĮadįnįį (Marc.) Grossh. 320
įomentosum Mill. 3l1' 32l' 322' 571'
var. gįaberrįlLum Fr. 323
vu1gare (Hiļį) Evans 315

579
74,

567.579

Ī.' gaĮĮica (Camus) Beck 74
leontopodium Gaertn. 77
Anthemidaceae Bessey (suguk.) 1Bl

2ļ'

L. 184, 188, 189, 569, 58i
L. l84, 185' 1B7' 569' 581

tįnctorįa

subsp. tįnctorįa l88

Apalocentron Cass. (sekts.) 342

ApaĮocentron (Cass.) Charadze

(alam-

sekĮs.) 342

Apargia Scop. (alamperek.) 440
Apargia autumnalis (L.) F. G. Hoffrn.
danubia1įs (Jacq.) Scop. 439
dubia Willd. 439
hastilis Baumgart. 439
hieracioides (L') wiļld' 443
hirspida (L.) Baumgart. 44ļ

Arenarįa Kirp. (rida) 84

Arnįca

L.

253' 254' 263'

570

aĮpina Willd. ex Steud. 265
montana L. 24, 264, 265,570, 582
Artemįsįa L. 24, 25, |B3, 220' 569, 582

L. 221, 226, 229, 570, 582
absįnthįurrt. L. 24' 222' 236' 237' 238,
239,570, 582

abrotanum

23' 27'

181,569,581
Anthemįdįrlae o' Hoffm. (alamtriibus) l84
Anįhemis L. 25, 183, 184, 569, 581
arrlensįs L. 184, 185, 186' 569' 5B1
s'ubsp. aroensls l85

_

tomentosun

584

Antennaria (sekts.) 72
Antennarįa Gaertn. |9' 72, 567
dioica (L.) Gaerįn. 72' 73' 567'

cotula

)(A.

minus Bernh. subsP.

glandulosa Schelle 110 ''
elatior L. 107
hispida Torr. 110

320,

584

var. P. L. 321

568'

coronopifoĮia Torr. et Gray 107' 1l0,

Anįhemideae Cass. (tliibus)' 21'

L.3l1, 3t2, 3ļ3, 3t4,3l5,

323, 572,

580

ļļļ'

443

Aracįum paludopum Monn
Araliaļes (selts) 25

var. absįnthįum

var. commun.is Braun-Blanq. 238
var. insipida Stechm. 239
annua L. 221, 228, 230,570, 582 '
austrįaca Jacq' 222, 23|, 232' 233'
570, 582
Campestrįs L. 222, 244, 244, 245' 569,
582

437

238'

Ī. absįnthįum 23B
Ī' argenteo-serīcea Lellrep 239'
Ī. contracta W. Christians,en 239

subsp. eucamPestris Briq.
Cavill.

et

244

Subsp. caftļpestrįs 246

var. serįcea

Fr'

246

f. Procumbens LelleP

246

Ī. prostrata F. Zimmerm.246

591

Artenisįa campestris subsp. campestris
purpurescelĮs Beck' 247

Ī'

stramentįcįa Beck.

cina B,erg 25t

coarctata Fors. 225
dracuncuĮus L. 24'
243, 570, 582

gnaphaĮodes
570, 582

maritįma
582

l''

22ļ, 242,

242,

Nutt. 221, 225,

227,

222, 24g, 250, 25l, 570,

Hartm.)

K.

ex

persson 251,252,

subsp. maritima 249, 252
subsp. salina (Wilļd.) Gams 249
subsp. salina (Willd.) Reichenb.

){A.

salicifolius Schoļļer

49

salicinus Scop. 93
saĮĮgnus \Milļd. 47' 49, 50, 566,
trinervi'us Gilib. 53

579

tripolium L. 55
subsp. pannonicus (Jacq.) Sõo 58
var. pannonicus (Jacq.) Beck 58

var. typicum Beck

Asteraceae Dumort.

58

19

249

Asterįnae

humiĪusa Fries 249
var. marįtįna 250
Ī. marįtįma 250
var. osįįįensį.s Lellep 250, 25l
Ī. osįĮįensįs 250, 252
Ī. subsaĮįna Le||ep 250, 252
marschaĮĮįąna Spreng. 246

matricarioides Less. 212
paniculata Lam. 228
rupestris L. 222, 233, 234,235,

f. oelandica Bess.
Ī. rupestris 234

scoparia Wald,st.
248, 570

L.

566, 578

Bardana

uuĮgaris

L'

234

var. coąrctata Afzel. ex Fr. 225,
226

var. aulgaris 225

225

Artemįsįa Less. (alamp erek') 222
Artemisieae Less. (alamtriibus) 181, l98

Aster (sekts.) 47
Aster L. 24, 34, 35, 46, 566,
aĮpinus L. 53, 566, 579
ameĮĮus

annuus

578

L. 47, 63, 54, 566,

L.

62

carnosus Gilib. 55
chinensis L. 44
dumosus L. 55
hųbridus hort.

Hilļ

310

Berinia (Brign.) Babc.

SB0

vaĪ' cernuq' 153' l54
var' coreopsides Dum. ļ53, l54.
a. discoideus Led.154
y. minima Led. 154
Ī. nanus Neįlr. l54

B. radiatus DC.

154

B. radiatus Led. 156
)( B. tripartįta 159
piĮosa L. 16t, 568' 5B0
)(poĮakii Velenowsky l56
radiata Thuill. 152, 156, 157, 568,
580

Ī. perpusiĮĮus Domin I59
f. pumila Lindb. fil. 159
Ī' radįata l59
tripartita L' 152, l54' ļ55' 156,

568,

580
579

var. integer Koch

156

var. pumila Roth

156

f. minor Wimm. et Grab. ļ56
Ī' perpusiĮĮus Domin 156
var. tenuis Turcz.

55

40

555

Bįdens L. 13ļ, 15t, 568, 580
bipinnata L. 152, 159, 160,568,
cernua L. l3l, 152, 568, 580

247,

221, 223, 224, 225, 569,

var. dissecta Buch.

43

perennis L. 22, 41, 42, 566, 579
Ī. rnonstrosą hort' 43

Sįuersįana 1į'rild. 222, 239, 240, 241,
570, 582

(alamtriibus)

Beļlįdįnae o. Hoffm. (alamtriibus)
BelĮįs L. 24, 34, 40, 566, 57B

249

et Kit. 222,

o. Hoffm.

Asteroideae Benth. (triibus) 34
Asteroideae Wagen. (alamsuguk.) 26

scaposa Gilib. 41

569,

234

Ī. thuringiaca Wallr.

salina Willd. ex

592

51

noui-beĮgĮi 5l
noaae-angĮiae L. 47' 5t, 52, 566' 579
noaĻbeĮgii L. 47, 4B, 566, 579
pannonicus Jacq. 55, 58
praecox Meinsh. 49
pulicarius Scop. 97

Asįereae Cass. (triibus) 21, 22, 27, 34, 43'

_ B.

582

90

-\ĮtIId.

249

var. humifusa Fries ex Hartm.

582

,4sler helenium Scop.
ļanceoįatųs

247

subsp. humif'usa (Fries
570

f.

var' tripartīta

156

156

Bidens tripartįta XB. radįata 156
BĮumea baĮsamīfera (L.) DC. 24
Borealia Hand.-Mazz. (sekts.) 539
Borealįcola I{itam. (alamsekts.) 350

Carduus acanthoįdes var. acanthoįdes 335
var' praticoĮus Hayek 335
var. subnudus Neilr. 336, Bg8
Acarna L. 369
acaulis L. 355

Boreigena (sekts.) 473
Botrgchiwn Įunąrįa 283
Brachgcome Cass. 34
Bracteata Dobr. (rida) 86

Bree Less.

crispus

Brįtannįcae Gorschk. (rida) 95
Bubonium DC. (sekts.) 92
BuphthaĮminae o. Hoffm. (alamtriibus)

L.

99

cordifolium Waldst. et
speciosum Schreb. ļ00

Caenotus Nutt. (sekts.)

Kit.

co 334
99

100

332,, 334, 572, 584

f. pinnatifidus Schaįz

59

I

Caļendula L. 24, 2s4, 57]r
arvensis L. 294
officinaĮis L. 2s4, 2s5, 296,57ļ, 583
Calendulaceae Bessey (suguk.) 294
Calendulaceae Cass. (triibus) 294
Caļert"duĮeae
583

Cass. (triibus) 26, 294,

Calliopsis tinctoria (Nutt.) DC.

571,

145

CaĮĮistepltus Cass. 24, 34, 35, 44, 566, 578
chįnensįs (L.) Nees 44, 45, 566, 579
Ī. eĮata hort. 46

var. ĮiguĮifĮorls hort.

46

Ī. nana hort. 46
Ī. neutra hort. 46

hortens,is Cass. 44

46

CampanuĮaĮes (selts) 19, 25

Campylorrhyncha Waļlr. (triibnrs) t l9
Campylorrhyncha Wallr. (alamsekts.) I t3
Campylorrhyncha Wallr. em. Widder (alamsekts.) 1 19
CampgĮorrhgncha (Wallr. 'em. Widder) Widder (sekts.) ļ15, 1t9
Carduaceae Bessey 302
Cardueae Wagen. (triibus) 2ļ, 22, 26, 300,
303, 571,584, 618
Carduįnae (Cass.) Less. (alamtriibus) 303,
309

Carduineae Cass (triibus) 809
Carduoįdeae Kitamura (alamsuguk.) 24, 2ģ,
26, 566, 578
Carduus L. 24, 310, g2g, BgB, 572, 584

acanthoįdes

L.

303, 324, 334, 337,

572, 584
subsp. acanihoides 835

334

. s,ubintegrif olius Schatz 334
f. sįnuatodentatus Schatz. ap.
f

Syr,ejscz. AAA, 834, 572, Sg4

\C.

nutans
\dubius Baļb. 334

BB4

heļenioides auct. 347
h,eterophyllus

lanceolatus

L.

L.

347

340

leiophyllus Petrovič 32B
macrolepis peterm. 925, B2g
Marianus L. 375
nutans auct. 328

nutans

L.

572, 584

824, 325, 527, B2g, gg0,

subsp. eu-nuians Gugler 325

subsp. macrolepis
Ķazm,ļ 325

var. sīmplicifįorįs hort. 46

var. tubifĮoris hort.

Arėnes 334

f. crispus 332, BB4, 572, bB4
Ī. įntermedįus Wimm. et Grab.

Caenotus canadensis (L.) Raf. 6t
CaĮcltrapa (Heist. ex Fabr.) Spach (alam_
per,ek.) 4l

924, 828, g}t, 572,

subsp. crispus 331
subsp. mult'iflorus (Gaud.) Fran-

359

Buphthalmum

L. 303,

584

(peierm.)

subsp. nutans 825, B2g
var. Įatisquamas Belli 325, 32s
var. nutans B26, g2g
palustris L. 353

\,polyacanthos Schleich'
getschw. et Heer BB4

\Stangii

€x

He_

Buek 334

Thoermerį \Į/einm. 324, 327, g28,32g,
330, 572, 584

vulgäris Sav,i

340

Carex pseudocgperus 2gl

Carlįna L. 304, 57l, 584

acauįįs L. 309
Biebersteinii auct. 805
intermedia Schur 305

Iongifolia Reichenb. 305,
nebrodensis auct. B0S

309

stricta (Rouy) Friisch 305,
uuĮgarīs L. 304, 571' 584

309

subsp. intermedia (Schur) Hayek
305

subsp. longifolia Nyman

309

593

;Cąrļįna uuĮgaris subsp. vulgaris 305
var. įntermedio (Schur) Lindb'
Īilį. 305, 307

var. ĮongifoĮia (Reichenb) Korsh'

Rouy var. rhenana (Boreau)
405

Sįįbsp. auStfiaca (Willd.) Gugler
396, 398
subsp. PhrYgia 398
pseudomacuĮosa Dobr. 406
rhenana Boreau 388, 403, 404, 405'

303,

304

573, 585

Carthamus 412

scabįosa L. 3B8, 400, 402,573,

tįnctorļus L. 24, 412' 4ļ4
Centaurea L. 25, 380, 38ļ, 386, 573' 585

DC'

seot. Acrocentron (Cass.)
sect. Act'oloPhus DC.
austr'iaca Wilļd' 396

L. 41I
cen'tatLrįwn L. 387
cheiranthĮfoĮīa Wiļld.

yar. meļanocephaĮa Rupr.

400

Ī. aĮbifĮora Murr,

Ī. scabįosa

396, 399

5'73'

585

įberįca Trev. ex Sprengel 4l|, 4ļ3'
573, 586

jacea L. 388, 393, 394, 399,573,
subsP. jacea 393' 395
var. commutala Koch 395

. -:-

585

-

Centaurieae Less. (alamtriibus) 309
CephalonopĮos (Neck.)

198

iacea 396

f,. Pggmaea Asch. 396

ChrgsanĮhemum (sekts.) 20l
ChrgsanĮhemum L' 24, 25, |B4,
58ļ

Ī. Schubeį Lingelsheim
f. tomentosa Asch. 396

macuĮosa Lam. 403, 405,

396

198

-ī

montana

.:
-

594

58l

indicum L.

lss, 200'

569,

L.

198, l99, 20t'

202'

L. 388, 389' 39',

198

inodorum, L. 2i5

406

ļeucanthemum L. 205' 206
maximum Ramond 206

parthenium (L.) Bernh. 207

406

399

569'

569, 581

573, 585

subsP. eu-montana Gugler
var. citrina DC. 389

-nĮgra L.

l98,

carįnatum Schousboe

coronarįunl

subsP. maculosa 405
subsp. rhenana (Bor'eau) Gugler

403,

338,

(alamtriibus)

Chrgsantheminqe

maculoca auct. 405

:'

O. Hoffm.

Ī' Įeucolepis Wimm, et Grab.

var. įacera Koch 396
var. aulgaris Koch 396
)(C. Phrggia 396
Įįuonįca Weinm' 396

*

DC. (sekts.)

359

Chamomilļa S. F. Gray 210
Chamomilla recutita '(L.) Rauschert 2i0
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. 212
Chrysānthemeae' Less. (alamiriibus) 1B1,

-'396

...r

Centaur,ieae Cass. (triibus) 380

Chamaeļeo,n DC. 342

395

fuscescens Lange 396

1.,

389

Ceratophora (sekts.) 473

var. iacea 395
Ī. candįcans Wimm. 396
Ī' fĮaaicans Vucof. 396

l.

All.

Cephalonoplos Neck. 359

391

var. genuina Koch

Triunfettii

Centaureįnae (Cass.) Less. (alamtriibus)
303, 380

hu,mįlis Schrank 396

sect. Jacea DC.

586

stoebe L. 403

585

diffusa Lam. 387, 407, 408, 409' 573,

403

403

Ī. sįl'esįca Borb. 403
f. spinulosa Koch 403
d. \ruļgaris Koch 401
soĮstįįįaįįs L. 3B7, 409' 4ļ0' 573,

3B9

387, 3BB, 390, 392'

403

var. scabįosa 403

caĮcitrapa

L.

585

su'bsp. scabios.a 401

403

)(austrīacoides Woloszcz.

clJaftus

388, 396' 397' 399,

573, 585

308, 309

Carlineae Cass. (triibus) 304
Carlįnįnae (Cass.) DC. (alamtriibus)

L.

CentatLrea phrggia

RouY

389

paniculata L. subsp. maculosa.(Lam')

segetum

-

L.

199, 201, 203' 569, 581

vulgare (L.) Bernh.

218

Cicerbi.ta muralis (L.) Walļr. 468
Cichoraceae Juss. 415
Cįchorįeae'Spreng. (triibus) 4l8, 573, 586

Cichorieae
418

a)

Cichoriinae

Cichoreae Dumort. (triibus)

o. ĻIoffm.

(alamtriibus),

Cįrsium arļ)ense,d, ļ'Įorridum Wimņ, l qį
Grab. 362,

integrifoĮ'ium' Wiņm.
Grab. 365, 368, 573, 585

;nin. p., 430

Cįchorįįnae o. ļtoftm' (alam,triibus) 4l8
Cįchorįoįdeae Kįtam.ura (alamsuguk.) 22,
24, 25, 415, 4tB, 566, 578
Cįcļtorįum L. +16, 4iB, 4t9, 573, 586
erį,dįaįa L' 24' 419'. 422, 574, 586
B. sativa DC. 422
subsp. endivia 422
subsp. endiaia 423
subSp. pumįlun (Jacq.) Hegi
423

glaucum Flofimanns.

īntgbus

L. 4l9,

420,

422
423, 573,

586

var. ĮnĮgbus 420

var. satįaum (DC.) Hegi

,, ,

''}

.)
ļ

heterophgĮĮum. (L.) ;Hill 339, 347,
573, 584
var. heĮerophgĮĮum 34B,350, 573,

var. incisurņ DC.

350

var. įndįuįsurn DC. 349'350, 573,

420

420

var. sįĮaestre Bisch. 420

350,

legiĮimum Gaud. 350

\.C.

paĮustre 350, 352; 573

\ C.

oĮeraceun 350,

f. pinnatilidum Meļa
584

362, 368

subsp. satiuurn (DC.) Janchen

.

350.

35ļ,

ei Grab.)

\hybridum Koch ex DC.

573,

Stank.

A45

lanceolatum (L.) Soop. 340
\laoteu,m auot. 345
nemorale Reichenb. 342

oleraceuftļ (L.) Scop. 339, 343, 344,

423

Cįcuta uįrosa 2B1
Cinarocephalae Juss. 300
Cineraria campestris Retz. 282
hybrida hort. 290, 571, 583
marīlima L. 273
palustris L. 279

572, 584
)( C.' paĮustre 345, 346, 573,' 584)

(L.) Scop. 339, 350,' 354,'
57s, 584
Ī. aĮbifĮorum F. Sauter ap. Hegi
353, 573, 585
paĮustre

sibirica L. 291
Cįrsįum Mill' 302, 310, 338, 572, 584

Ī. ergthrocarpum,.Ī|iin 353,

Acarna Moench 36g

heterophgĮĮum 359, 361
359,

360

\affine Tauscļr 350
!alpestre Naegeli 359
araense (L.) Scop. 339, 359,

585

'

auĮgare 355
pratense Rupr. 343
XReichenbachianum Loehr. 368

Įrigens Wallr. 359
setosum (Willd.) Marsch.Bieb. 362
\subspinuligerum, Peierm. 355
auĮgare (Savi) Ten. 339, 340, 31ļ,
572, 584

var. hgpoĮeucum DC. 342,

5?2,

584

572,

584, 585

yar. araense 363, 364, 368,

Ī. palustre 353, 573,

)( C.

s,ihraticum Tausch 342

358

)/' C' oĮeraceun (L.) Scop.

573'

585

acauĮe (L.) Scop. 339, 355, 359, 573,
584, 585
subsp. acaule 355
var. acaule 355
Ī' acqųle 356,358

X C.

365':

368

heļenioides (L.) FIilļ 347

horridum (Wimm.

Ī' roseum A|eĪ. 422

585

585

\discolor Golļ. et Huter

f.

subsp. gĮaucun (Hoffmanns. et
Link) Tzvelj. 422
subsp. intgbus 422

)( C.

368, 573,

et

584

f. albiflorum Murr. 422
var. foĮiosum Hegī 422

Ī. cauļescens Pers. 3,57,
e. eįįropaeLlm Led. 355

p. maritimum Fr. 368
)( C. oĮeraceum 367, 368
vaf. mįte wimĪn. et Grab.,

f. integri,folium Gaud.

Ī. aįburu A|ef'. 422

pumiĮum Jacq.

_

=

584

el Link
42ļ,

368

var.

p.

572,

heterophgĮĮum 366, 368

var. auĮgare 342' 572,
\Wankelii Reichardt 350

584

Cįrsįum (sekts.) 342, 345

Cįrsįum (alamsekts.)

345

Cirsium sect. Acarna DC.
Cnįcus L' 338, 4l2

368

5951

Cnįcas acaulis Willd.

Crepis tectorum
Bisch. 563

355

benedįctus L. 4t2' 415

Ī.

dubius Wiļld. 358
lanceo.ļatus

wilļd.

oleraceus L. 343

B. Liguiiflorae O. Hoffm.

415

Compositae Giseke (suguk.) 19, 566, 578
Conyza Less. (sekis.) 59

Conyza L. 58
Britannica Moris. ex Rupr.
canadensis (L.) Cronq. 61
salicina Rupr. 93
Conyzella Rupr. 58

95

Coreopsis L. 130, 144, 568
bidens L. 156
_ grandifĮora Hogg |45, ļ46,568, 580
Įanceoįata

_

L' 145
Ell. 145

tįncįorįa Nutt. 145, į47' 568,

'u'ertįcįĮĮaĮa

L.

89

Corvisarįįa Mėrat 88, 89
Cosmos Cavan. į30, 16l, 568
bipinmatus Cavan. 16l, 162,568, 58ļ

var. aĮbifĮorus 163
var. grandifloras 163
var, purpureus 163
Cotuleaė Ī;ess. (alamtriibus) l98
Creprs (sekts.) 555

Crepis L. 418, 548, 577, 578, 5Bg
bįennįs L. 550, 555, 564, 5?7, 589
var. integrifolla Uechtr. 558
:
v'ar' runcįnata Koch 556, 557
var. .Sįįaįae var. nov. 558
capiĮĮaris (L.) Wallr. 565
rnoĮĮis (Jacq.) Asch. 550, 553, 554,

577, 589
mul,ticaulis C. Koch 564
paĮudosa (L.) Moench 549, 550, 551,

577,589
praemorsa (L.) Tausch 548, 549, 550,
558' 560' 57'Ī, 589
subsp. praemorsa 559

f. typica Beck, 563
virens L. 565
Crispi Ķazmi (rida) 330
Crocįserįdes DC. (sekts.) 273

var. graciĮis Wallr. 564
var. segetaĮĮs Roth 562, 564
596

Mey. ex

564

Cganus (Miļl.) Spach (alamperek')

568,

388

105,

580

Cyclachaena (Fresen.) A. Gray (sekts.) 103
CgcĮacheninae Kirp. (alamtriibus) 103
CgĮindraceae (Hayek) Dumb. (rida) 406
Cgnara L. 374

scoĮgnus

L.

L.

374

23, 24, 303' 374
Cynareae Less. (triibus) 22, 295, 302

Cynaroideae Benth. et I{ook. f,il. (triibus)
302
19, 24, l3l, 148, 568
coccįnea Cavan. l4B, 150' 5B0

Dahįįa Cavan.

\cultorum Thorsr. et Reis.

I4B, ļ49,

150, 568, 580

ļuarezįį hort. l50

Merchįį Lehm. l48, 580
pinnata Cavan. 148, 150, 568, 580
rosea Cavan. i50
variabilis (Willd.) Desf. 148, 150
Dendranthema įndįcum (L.) Des Moul. l98
DesĮphgĮion Babc. (sekts.) 550
Dimor photheca Moench 294

pĮuuiaĮis Moench
sįnuata DC. 294

294

Dipsacaceae (sug,uk.) 25

Dissimiļia Dahlst. (sekts.) 475, 492,

Doronįcum L' 253' 254, 266, 570, 5B2
arnica Desl, 265

494

austrįacum Jacq. 266

caucasicum Bieb. 266

Ī. gĮabrescens Vollmann 559
sancta (L.) Babc. 549, 564, 577, 589
SĮbįrĮcd, L. bbõ
succisaefolia (All.) Tausch 553
tectorum L. 550, 561, 565, 577,589

var. tectorurn 564

E'

campgĮotropa Uksip 564

carduncuįus

5B0

145

Corvisartia (M,ėrat) Dumort. (sekts.)

subsp. tectorum 563

uuĮgarįS

Cganus (sekts.) 390
Cyanus DC. (sekts.) 388
Cyanus Mill. 388
Cyanus segetalis Hill 391
vulgar'is Delarb. 391
CgcĮachaena Fr,esen. l03, 568, 5B0
xanthĮfoĮia (Nutt.) Fresen. |04,

canadensis Rrrpr. 6ļ
coeruĮea Rupr. 64
CoreopsĮdinae o. Hoffrn. 144

.pubescens

'

Ī. scopiformĮs Uksip

340

palustris Willd. 353
Composi'tae

\ļaf

grandĮf Įorum Lam' 266

montanum Lam. 265
orientaĮe Hoffm. 266, 267' 570, 5B2

var. magnificum hort. 268
Pardalįanches L. 266

pĮantagineum

L.

266

Dracunculus Bess. (sekts.) 241
DracuncuĮus (B,ess.) Rydb. (alamperek.)
24t

Echįnacea Moench l30' 139, 568
purpurea (L.) Moench l}s, ļ40' 568'
580

393

578

300' 30ļ'

"Echinopsideae Cass. (triibus) 26, 295, 57t,
583

Echlnopsideae Less. (alamtriibus) 295

o.

Hof

Īm.

104

Eupatorieae Cass. (triibus) 22, 27, 28, 566'

302,571,584

Echinopsidinae

Ea-ioa (sekts.)

Eujacea Hayek a) Vulgares Hayek (sekts.)

Echinopodeae Cass. (triibus) 295
-ĖcllĮnops L. 23, 2s7' 571' 5B3
rįtro L' 298, 299' 57į' 583

P. tenuifolius DC. 298
-ruthenicus
auct. 298
sphaerocephalus L' 297'

Emerigeron (DC.) M. Pop. (alamperek.) 59
Eugnaphalium DC. (sekts.) 78

(alamtriibus)

L. 28, 25, 566, 578
cannabįnun L' 3l, 32,566,

Eupatoriurn

57B

subsp. cannabįnum 33

var. Partitum Neilr. 33
hgssopiĮoĮium L,3l
purpureum L. 33, 566, 578
Euscorzonera Rouy (alampere,k.) 424

Echįum uuĮgare 2B3

Eusenecioneae Benth. (alam,tri,ibus) 253
Euxanthium, DC. (sekts.) 113, 114, 117

Elichrysum Mill. 83

Filaginella uliginosa Opiz 79
FīĮagininae o' Hoffm. (alamtriibus)

295

-Egland,uĮosa Arėnes (sekts.) 312
EĮeocharįs paĮusĮris 275

arenarium (L.) Moench 84
bracteatum (Vent.) Wiļļd.
.EnuĮa Duby (s,ekts.) 92
-Enuįa Neck. 92

Filago L. 75
Filago L.22, 66,67,567,

86

59

.Erigeron L. 34, 35, 58, 566, 578
acer L. 59, 60, 64, 567, 579
var. acer 65, 566, 579

leontopodium

L.

70,7t, 567,

579

65

var. typicus Beck 65
annuuš (L.) Pers. 59, 62, 63' 567'
578

567,579

L'

35, 59, 60'

6l' 62'

420'

pgramidata L. 67

FuĮua (rihm) 5lI

GaįĮįardia Foug. 169, t70, t74, 568, 58ļ
arįstata P,ursh 174, 175' 568, 58l
bicolor Lam.

unifĮorus L. 59

Īriolepis Cass. 340
Eriolepis (Cass.) DC. (sekts.)

581

340

.Eriopappus Dumort. (sekts.) 277

Erythrocarpa Hand.-Mazz. (sekts.)
'Eryihrosperma Dahlst. (sekts.) 475

475

em. Lindb.

(sekts.) 472, 473, 474, 475, 481,
492, 494, 508, 5lB, 519, 52ļ, 575'

587

f

i1.

486,
57B'

'Euambrosįa Torr. et Gray (se'kts.) ļ07
Euaster A. Gray (sekts.) 47
Euartemisia (Gray) Kraschen. (alamperek.)
222

Īucyanus Hayek (sekts.) 388'

390

176

178

grandiflora hort. 174, 176, 569, 581
įanceoĮata Michx. ļ74, l76, 569, 58l
puĮchelĮa troug. t74, ļ77, l7s, 568'

speciosus DC. 65, 567, 579

'Ė,rgtltrosperma Dahlst.

montana L. 70

bicolor Pursh

hgbridus hort. 65
seroįinus Weihe 65

69,

Ī. caespitosurn Beck. 72
Ī. erecturn' Beck. 7l
Ī. įntermedįum Beck. 72

subsp. acer 65

61

75

mįnįtna (J. E. Smith) Pers. 68,

var. serotįnus (Weihe) Wirtg.

canadense
canadensįs

579

araensįs L. 68, 69, 567' r;Ī9
:- yar. Laxa Li,ndm. 70
var. ramosa Rouy 70
var. subsimplex Rouy 70
var' Saįaestrįs Lindm. 70

.Epitrachgs DC. (sekts.) 340
'EquĮseĮ ultt Įį mosurrl 2B1

.Erigeron (alamp,erek.)

67

picta GraY 178
-var.
GaĮinsoga Ruiz et Pav. l30, 163, 568,
aristulaįa Bicknell 167

581

ciĮiaĮa (RaĪtn') Blake |64' 167'

168,

cafacasana aubt. 169
568, 58l

Ī. purpurascens FenZI 16B'

169'

t70
hispicla Benth. 167
f. prrrpurascens Fenzl 169
paraifĮora Cavan. 164, 165, 568, 58ļ

y. hispida DC.

167

:

,597

GaĮinsoga quadriradiata auct. ap. Vassilcz.
167

quadrĮradiata auct.

169

qui,nqueradiata Ruiz. et Pav. 164
GaĮĮnsoginae o. Holfm. (alamtriibus) l63
Gamochaeta s'iļvatica (L.) Wedd' 8l

Georgina variabilis Willd. 150
Gerbera Cass. 412, 573, 586
Įamesonįį Bolu,s 412, 573, 586
Gįabrata Widder (rida) 113' 120

HeĮįanthus dentatus Cavan. 141
dįaarįcatus L. 14I
MaxįmįĮįanį Schrad. ļ4l

rigidus Desl. l4l

saĮicifoĮius A. Dietr. 14l
tuberosus L. 24, I4l, 142, 143,568, 580
HeĮĮchrųsutn (selrts.) 83

Flelichrysum Less. (alamperek.) 83
Mill. 67' 83' 567' 579
aquaticum Rupr. 79
arenartum (L.) Moench 83, 84,

HeĮichrgsum

GĮanduĮosae Ar'ėnes (sekts.) 320

Glaux marįtįma 57
Glebionis (Cass.) DC. (sekts.) 201
GnaphaĮinae Reichenb. (alamtriibus)

-

72

Ī'

bracteaturn (Vent.) Willd. 83,
orįentaĮe (L.) Gaertn.
DC (sekts.) 27l

70

subsp. uĮiginosun B0
GrįndeĮįa Wįlld. 34
robustą Nutt. 24
Gymnophylla Hand.-Mazz. (alamsekts.) 539

H

hieracioides (L.) Huds.

443

Heįenįeae Cass. (triibus) 28, l69, 568' 581
HeĮenįįnae o. Hoffm. (alamtriibus) 17l

Helenioideae Benth. (triibus) 169
Heįenįum L. l70, 17l, 568
auįumnale L. l7l, ļ72, 568, 58l
BigeĮouii A. Gray l7l

FIeļiantheis ļ06

Hispida Widder (rida) 113,

gpochaerinae Less. (alamtriibus) 430
Hgpocltoeris L. 417, 430, 433, 574, 586
gĮabra L. 430
maculata L. 435
radįcqta L. 430, 43ļ' 574' 586
f'. hispīda (Peterm.) Beck. 433
var. leiocephala Regel 433

Ī' radįcata 433
Ī. strįcta Peterm.

Ī. tųpica Beck

bB1

(triibtrs} l03

o. Hoffm. (alamtriib'us) 132
Helianthoideae Benth. (triibus) 103, 12?
Helįanthus L. l30, l4l, 580
annuus L. 22, 24, l4l, 568, 580

Helįanthįnae

cucumerifoĮius Torr. et
decapetaĮtLs L. |4l'

Gray

l41

120

Hoppea sibirica Reichenb. 291
Hypochaeridae 430

Ī. pinnatifida Klinggr.

Heįiantheae Ca,ss' (triibus) 28, l27, 568,

o. FĪoifm.

555

553

pal,udosum (L.) 550
praemorsum L. 559
sanctum L. 564
succisaefolium All. 553

171

Hoopesii A. Gray l7l, 173, 568,
hgbrīdum hort. l7l

580

jeltii Norrl.

molle Jacq.

H

I{apalostephium (D. Don) Froel. 550
Hedypnois autumnalis (L.) LIuds. 437

598

Fleloseris Reichenb. (sekts.) 277
ilieracioides Froeļ. 553
Hįeraciurn L. 24' 25' 4ļ8' 443' 566, 578

,įomentosum FIoffm. 79
uĮigĮnosum, L. 78' 79, 567, 579

I{eliantheae

83

Heloserides

sgĮrlaticum L. 78, 80, 82, 567, 579
f. citrinum Gaud. 81
Ī' stramentįcįurrl (B,eck) Fiorį 8l
Ī. airgaturn Kittel 83
y. macrostachys Led. 81

grandiflorLrm Nutt.

86,

87,567, 579

leonto.podium

-

86

compacturn Beckh. 86
Ī. dįaarįcato-ramosuftĮ Abrom. 86

arenar'ium L. 84
arvense (L.) Scop. 68
d,ioicum L. 72

-

Ī. arenarįum' 86

Ī. aurantįacųrn Pers. 85,

GnaphaĮium (sekts.) 78
Gnaphalium L. 75
Gna"phaĮĮum L. 22' 6Ī' 77, 567

L. 75
,minimum J. E. Smith

84,

85,567, 579
p. aurantiacum Pers. 84

433

433

433

var. vuļgaris Regel

rLįncinata Giļib. 430

433

Ichthgothere ctLnabį Marl. 24

Incanį DC. (sekts.)

271

Itrermia Waļļr. 114
ĮnlgbeĮĮia Benth. (sekts.) 55B

Intybellioides Froel. 558
InuĮa (sekts') 89

Inula L. 24, 67, 88, 567, 579
brįtannįca L. 89, 94' 95, 96,
580

567,

ĮnuĮa brįtannįca var. brįtannįca

Ī'

angusĮīf

olia

Be

ck

Ī' ramosįssįma Led.
t. uįrįdįs Wahlb.

96

var. r,uļgaris Beck 96
L. 20, 24, 89, 90,

L.

p,tLlicaria

gĮanduĮosa Freyn 47l
l. hirsuta Peterm. 47ļ

9ļ'

Laser pitĮum prutenicurn 553

97

5B0

var. angusĮifo/ia Beck 93, 95
var. genuina Beck 95
var. saįicįna 95
hrulae Cass. (sel<,ts.) 89
Įnuįeae Cass. (triibus) 21' 26' 65, 567,579

o. Holfm.

(alamtriibus)

Inuloicleae Benth. (triibus) 66
IsnreĮia versicolot' Cass. 199

ļsmeĮia (Cass.) DC. (sckts.)

lua L.

var. hirta 'Īen. 47ļ
Ī. uuĮgaris Becl<lr. 47l
sonchifolia Gilib. 469

103'

97

salįcįna L. 89, 93, 94' 567,
subsp. saĮicina 95

]nuĮįnae

Leontodon (alamperek.) 440
Leontodon L. 41'1, 436, 574
autunmaįįs L. 436' 437' 43B, 574' 586

geli

Ī. integrifolius Uechtr. 439
. integrilolius Wallr. 439

88

f

Ī. ĮįįoraĮįs W. Chr.ist.

104
391

586

hastiļis (hastile) B. hastilis L'
(hastile)

442, 574, 586
subsp. danubialis (Jacq.) Simon-

57

DC

(alamsuguk.) 26

1<ai 439,

418, 446, 455, 461, 574, 586
mulalis (L.) Fresen. 467
satįaa L. 24' 456, 457, 574' 686
scarioIa L.4õB

subsp. hastilis Ihastile]

Lactuceae (alamtriib,us) 446
Lactuceae Cass. (triibus) 4lB
LacĮucinae D,umorį. (aĮamtriibus) 446
Lagedium tataricum (L.) Sojak 461
Lagoseris Marsch.-Bieb. 564

sancta (L.) K. Maly

lappa Adans.

564

310

glabra Lam. 318
major Gaertn. 312
minor Hilļ 3lB

;

of

ficinalis Aļl.

subsp. hispidus 441
subsp. his,pidus 443

var. vulgaris (Koch) Hayek

livid,us Waįd,st. et
obliquus Fries 523

Kit.

Leontodont,inae

O. Hoifm.

441

533

taraxacum palustre Ehrh.
umbellatus Schrank 443

531

(alamtriibus)

430

Leontopodium R. Brown ex Cass. 66, 75,
567,579
aĮpinum Cass. 75, 76, 567, 579
Lepteranthus Neck. (sekts.) 396
Lepteranthus (Neck.) DC. (sekts.) 396
Leucanthemum Mįll. ļB3, 198, 204, 569, 5Bl
leucanthemum (L.) Rydb. 2A5
nlaxįmuįn (Ramond) DC. 206' 569'
581

utLĮgare Lam. 204, 205' 569, 58l,

var. hīspidum Boenn.

312

tomentosa (Mill.) Lam. 321
Lapsana L. 416, 469, 575, 587

(L.)

Reiche,nb. 439

460

464

440,574, 586

\-ar. glabratus l(och 439

p. integritolia Bogenh. 460
serrįoļa L. 458, 459, 574, 586
Ī. integrif oĮia (Bogenh.) I{egi
sibirica (L.) Benth. ex Maxim.
tatarica (L.) C. A. Mey. 461
r.lįrosa L. 20, Ą60

43g

a. hispidum L. 441
hispidus (L.) (hispidum) 486, 441,

Jacobaea DC. (sekts.) 2Zl
Jacobaea squalida C. A. Mey. 289

L.

439

f. pratensis Koch 439
f. subintegrifolius V. Vassilj. 439
f. typica Beck 439
var. vulgaris Neilr. 439
danubįaĮįs Jacq. 436, 43s, 442, 574,

Jacea Juss.39l

Labiatif lorae

439

Ī. autumnaĮis 439

199

.lacca DC. (sekts.) 393

Lactuca

subsp. pratensis (Koch) Arcan-

Ī. ochroleucus Murr. 439

'Įacea (Juss.) Spach (alarrrpcr.ek.)

Juncus'Gerardįį

,subsp. autumnaĮįs 439

-

103

xanthifolia Nutt.

5B7

Ī.

97

97

heĮenium

567, 580
prostrata Gilib.

Lapsana comrĮunįS L. 469, 470' 575'
Ī' conuttunįs 47t

g6

-

206

var. pratense (Fenzl) Hayek 206
. vaf. ouĮgaris 206

599

Lįbanotįs įntermedįa 283
LiguĮarī.a Cass. 253, 254,
583

29l, 570' 57ļ'

Lydiae Minder. 291, 294
sįbįrįca (L.) Cass. 29|' 292' 293' 57l'
583

LogĪia arvensis (L.) Holub 68
Logfia m,inima J. E. Smith 70
Lopholoma Cass. 399

LophoĮoma (Cass.) Spach

(alamperek.)

399

Macuįosae (Hayek) Dumb. (rida)
Matrįcarįa L. ļ83, 2l0, 569, 5B1
chamomilla L. 2Į0' 215
discoidea DC.

inodora L. 215

ono pord'um

Onotrophe (Cass.) DC. (sekis.) 342
Orthorrhyncha Wallr. (triibus) 115
Orthorrhgncha Wallr. (alarirsekts.)
Othonna integrifolia L. 282
palustris L. 279

420' 569'

403

582

hgbridus

2ļļ'

5B1

(L') Less. 46l,

466, 574, 586

tatarįcum (L.)

Dc.46l,

464, 465,

462'

574,

687

Mutįsįeae Cass' (triibus) 4l2, 573, 586
MgceĮis Cass. 4l'l, 446, 466
mttraļįs (L.) Dumort. 466, 467,574,
587

DC. (sekts.)

283

obĮiqua Dahļst. (sekts.) 472' 473' 474' 494'
508, 522, 527, 575, 576, 578, 587, 588
Obliqua (alamsekts.) 494
oenrnthe aquatĮca 2B1
ogĮifa awensis (L.) Cass. 68
- rrninima (Sm.) Reichenb. 70
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz-Bip. et
F. W. Schultz 8l
Onopordum L. 25, 309, 369, 573, 585
acrnthįum L. 37l' 372, 373' 573, 58õ

600

Gaertn.,

M"y.

et.

570, 582

6l

Phoenixopus muralis (L.) Koch 468
Phragmites com'munįs 275
Pįcea abįes 587
Pįcnomon Adans. 310, 368, 573, 5B5
acarna (L.) Cass. 369, 370,573, 585

Pįcrįs L.

417, 443, 574, 578, 586
aspera Gilib. 443
danubialis (Jacq.) All. 439
hįeracįoį'dles L. 443, 444, 574, 586'

PĮantago major 420
marįtįma 57
Poa annua 420
Prenanthes muralis L. 468
Protocganus Dobr. (sekts.) 388

Pseudo-oĮiganlįi Sof. (sekts.) 276
Ptarmįca (DC.) Kocķ (sekts.) 195'
Ptarmica DC. (sekts.)

Nardus strįcta 425
Nassauuįa spicata 20
Nutantes Ķazmi (rida) 324, 328
Obejacae

(L.)

Scherb. 257, 255, 260, 570, 582
officinalis ĮĄoench 259
spurius (Retz.) Reichenb. 257, 258,.
tornentosus (Ehrh.) DC. 258
Phalacroma (Cass.) Torr: et Gray (sekts.)"

MeĮampgrurn netļorosuftĮ 425' 574, 586
Mesooe,ntron Cass. (sekts.) 407
Mesomerįs Babc. (sekts.) 553
MesophųĮĮon Babc. (sekts.) 559
MiĮĮef oliatae DC. (sekts.) 19l
MuĮgediuttt' Cass. 416, 446, 456' 46l

sibīricum,

113

530, 531, 575, 576, 578, 587, 588
Parthenįum argentatum A. Gray 24
Petasįtes Mill. 253, 256, 570, 5B2
aĮbus (L') Gaertn. 257' 26l, 262,570"

569' 58Į
suaaeoĮens (Pursh) Buchen. 2|0, 2l2,

2ļ3'

4

Paįįurus 4|l

B. maritima Wahlenb. 217
maritima L.2t7
matricarioides (Less.) Port. ex Britt.

recutįta L. 24' 2l0'

37

PaĮustrįa Dahļst. (sekts.) 473, 474, 5|8"

2ll.2

2t2
panthenium L. 207
perforata Mirat 215

acanthįum subst. acanthįum

Onotrophe Cass. 342

196,

195

Ptarmica Heimerl (sekts.) 195, 196
Ptarmica car,tilaginea Led. 196
d. cartilaginea DC. 196
vulgaris DC. 195
Ptarmįcae Botsch. (rida) 195
Pterotheca (Cas,s.) Babc. 564

Puįįcarįa

(s,ekts.) 97

PuĮįcarįa Gaertn. 66, 97, 567,
odora Rejchenb.

5B0

24

prostrata (Gilib.) Asch. 97
auĮgaris Gaertn. s7, 98, 567, 5BD
Pgrethrum Z'inn LB4, 19B, 207, 569, 58į
cinerarief oĮium Īrev. 24

-

corgmbosum (L.) Willd. 207, 205
hgbridwm hort. 209

Pųrethrurn maritimum J. E. Smith 2l7
_ parthenifoįįum'Vļil|d' 209

parthenium (L.)

20B, 209' 569. 58ļ

J. E. Smith

207,

Scorzonereae 423

vaĪ. aureum hort. 209
var. brerlįradįaturn Schultz-Bip.
209

var. discoideum Schultz-Bip. 209
var. fĮoscuLosum DC. 20g

var. laciniatutn hort. 209
var' seLaginoįdes hort. 209
roSeĮĮln (Adams) Marsch.-Bieb.
209

Pyrethruna (Zinn) Reichenb.

fil.

24,

(sehts.)

207

Rllro Bunge (sekts.)
Rorippa įsįandįca 28ļ

Rubįales (s,elts)

Rudbeckįa

298

25

L. 24'

l3l' l34'

130'

bįcoĮor Nutt. 134

568, 5B0

fuĮgida.Ąi't. l34, /36' 568,

-

Suļįiaantiį
- \Īar.
Beadle) Cron. 135

(Boynton

lürįa L. 134' 136' 138, 568,

-

580

et

580

568,

var. humiįļs Gray l38
var' įacįnįata 738

-

purpurea L. Į39
speciosa Wender. 134

ex Rupr'

377,

380, 573, 585
SchoenopĮectus Įacustrįs 28|
Tabernaemontanįį 28lr
Scorzonerą (alamperek.) 424

37B,

Scorzonera (s,ekts.) 424
Scorzonera L. 416, 423, 424, 574, 586
arįsĮaįa Ram. 424
lūspanica L. 24' 424
Įtumiįįs L. 424' 425' 427' 574' 586

Ī. angustifoĮia ocder
Ī. humįįis 426
Ī. latif oĮta Neilr. 426
Ī. ramosa Neilr. 426

purpurea

L.

424
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perek.) 437

Senecįo L. 25, 253' 254' 268,570, 5B3
adniaaĮįs Stapl 269
arcticus auct, 279
artįcuįatus Haw. 269
bicolor subsp. cineraria (DC.) Chater 273
cacaliaefoļius Schultz-Bip. 291
campes,tris (Retz.) DC. 282
cįnerarįa DC. 269' 273, 571, 583

congestus (R.
280, 281, 571,

426

Br.) DC. 269,

275,

583

var. palus,tris (L.) FIyl.

279

583

fluuiatilis Wallr. 270, 277, 278,

279,

integrifoĮius (L.) Clairv. 269,

282,

570, 583

283, 284,571, 583

subsp. integrifoĮĮus 2B3
Įacobaea L. 270, 27t, 272, 57l, 5B3
var. Įacobaea 27l
Įohnstonįį oliv. 269
jun. 269

Ķu,pif. 377

csthonįca Baer

437

Scorzoneroįdes (Moench) V. Vassilj. (alam_

h'enįodendron

SaĮicĮfoliae Botsch. (rida) l96
Saįįcįnae Gorschk. (rida) 92
Santolina suaveoļens Pursh 2l2
Saussurea Dc. 3ļ0, 377' 573' 585
alpina auct. 377,379
subsp. esthonica (Baer ex Rupr.)
aĮpĮna (L.\ DC. 377' 37s

Scorzonerįnae Dumort. (alamtriib.) 423
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench

uuentus DC. 290, 571,

580

ļacinįaįa L. 13l, 134, 135, ļ37'

Scorzonera rosea Waldst. et Kit. 424
tausaghgz Lip'sch. et Boss,ė 424
Scorzonereae Cass. (sekts.) 418

R. E. Fr. et Th.

Fr^

macrogĮossus DC. 269
nemorensįs L. 270' 275' 571, 583
subsp. nemorensis 275

octoglossus

C. Koch

275

octoglossus DC. 275
paĮudosus L. 270' 273' 274,276, 570'
583

glabriuscula DC. 273
nudiusculus Led. 273
vulgaris Led. 273
B.
-palustris (L.) Hook. 279

- B.
a.

peduncularis Gris. 289
sarracenicus L. 277
sgĮuaticus L. 2'Ī0' 286, 287, 288, 57|,
583

tubįcauĮįs Ma,nsf. 279

uernaįįs 'Waldst.

289, 290,571, 583

et Kit.

270' 28s,

Yar. gĮabratus Asch. 290
uįscosus L. 270, 2B3' 2B5' 571' 583
uuĮgaris L' '269, 284, 287, 420, 57ļ,
583

var. r1'dįa'tus C. I(och
var. uuĮgaris 286

286

601

Senecį'o (sekts.) 283
Senecįoneae Cass. (triibus)

2|, 252,

Sonchus araensįS var.
570,

582

Senecionideae (triibus) 103, 181, 198
Senecįonįnae o. HoĪfm. (alamtriibus) 253
Seriphiclium Bess. (sekts.) 247

Seriphidium (Bess.) Rouy

(alamperek.)

2Ą7

SerratuĮa L. 380, 3B1, 573, 585
arvensis L. 362
inermis Gilib. 382
inermįs Giljb. 3B5

573, 585

\rar. pinnatilida Kit. 385
'ļar. tįnctorįa 3B4' 3B5, 573, 585
Ī' įeucantha Goiran 385
Ī. įįnctorįa 3B5
Selratula L. p. min. p. 338
SesĮerįa uĮiginosa 425
Silphium perfoĮiaturn L. 24

Silybeae (Less.) Arėnes (triibus)

309

SiĮgbum. Adans. 25, 309, 374' 573, 585

Marįanum (L.) Gaerįn. 375'

376,

HoĪfm. (alamtriibus)

SoĮidago (alamperek.) 36
SoĮidago L. 34' 35,36, 566, 57B
canadensįš L. 38, 39, 566, 579
llexuosa Gilib. 36
gigantea Ait. 40
hgbrida hort. 40
seroįina Ait. 40
aĮrgaurea L. 36' 37' 566, 579
suĖšlp' uirgaurea 38

_ Ī. anguslilolia l(och
Ī. uirgaurea 38

vulgaris Mill.
Solsįitiaria Hill 407

35

574,

-

455

B. pungens Bisch. 455

Ī. Įaeuįs (Wallr') Kuusk,
nov. 455

ciliatus Lam,.

comb.

450

fallax Wallr.455

a. laovis Wallr. 455
Wallr. 455
B.
-glaber asper
Schult. 448
lacerus Willd. 450

laevis (L.) Vill. 450
maritimus auct. non

L.

448

oĮeraceus L' 447, 450, 45t, 574, 586
y. asper L. 455

f'

integrifoĮius S. F. Gray 452
õ' ĮntegrifoĮĮus 452
y. lacerus (Willd.) Wallr. 452
Ī' Įacįnįatus S. F. Gray 452,453
y. laciniaĪus 452

l'

l.

oįeraceus 452

triangularis Wallr. 452

speciosa Lindl. 65

Synantherearum (triibus) 418
407

450

Ī. araensis

602

asper (L.) HiIļ 447, 452, 454,

SpectabiĮīa Dahlst. (sekts.) 472, 473, 475,
527, 575, 576. 578, 587, 588
SphaerocephaĮus Bunge (sekts.) 298
S,tenactis Cass. 58
annua (L.) Cass. 62

Sonchus L. 24, 418, Ą46, 447,46l, 574,586
arucnsįs L' 447, 449,574, 586
a. angustifolius 450
var. aruensįs 44B
subsp. arvensis 448
Ī. ahgustīfoĮīus G. Mey. 450,
448
450

glabrescens ' Guenth., Grab.

et Wimm. 450

uliginosus (Marsch.-Bieb.)

Traut. 450
subsp. uliginosus 450

sibiricus L. 464
įaįaricus L.461

38

Soįstįtįarįa (Hill) Dobr. (a1amperek.)

var.

- var.

repens Rupr. 448

36

B. glabrescens

450

maritimus 450

a. inermis Bisch.

var. heteropltųĮĮa '\'Įallr. 383, 385,

o.

y. laevipes Koch

,6.

subsp. asper 455
Ī. asper 455

tinctorįa L. 381, 385, 386, 573, 585
subsp. eu-tinctoria Br.-Bļ. 38l
subsp. tinctoria 381
var. dissecta Walļr. 385

Solidagininae

gLabrescens 45a

586

setosa Willd. 362

573, 585

i.

Synchaeta Kirp. 80

silvatica (L.) Kirp.

B1

Synchaeta Kirp. (alamperek.) 80
Sgnchaeta (Kirp.) Wagen. (sekts.) 80
Tagetes L. 170, 178, 569, 581
erecta L. 179, t8t, /B2, 569, 581
patula L. l7s, ļB0, 569, 581
sigrtata Partl. 179
tenuifolia Cavan. 179
Tagetinae O. IJolfm. (alamtriib,us) 178
Tanacetum L. lB3, 198, 207,218, 569

Tanacetum. parthenium
207

uuĮgare

(L.)

Schuliz-Bip.

L. 24, 2l8, 2ļ9' 56s,

Taraxacum decolorans (Dahlst.) Dahlsį.
531, 535, 536, 576, 588
dens-leonis Lam. 541
dįĮaĮaĮunt Lindb. til. 544

582

Taraxacum (sekts.) 472, 473, 475,

539,

dįssįmįle Dahlst. 479' 48B' 489'
49t, 494, 575,587
dįstantįįobum Lįndb. fil. 544
dįstįnctķn Lindb. fil. 544

575, 577,587, 589

Taraxacum Wigg. 21, 24, 25, 418, 471,
575, 578, 587
accedens Hagl. 543
acr.oschis,tum ĻĪagI. 547
acutanguĮum Markl. 543
Adamį C\atre 543
aequiĮobum Dahlst. 543
aeĮhiops Hagl. 543
aĮaįurn Lindb. fil. 543
aįb įcoįĮurn Dahlst. 543

aįtįssįmum Lindb. fil.

dupĮĮdens Lindb. fil. 544
egregįįĮnį Markl. 5lB, 531' 537' 53B'
576, 588

Ekmanļį Dahlst.
511

subsp.
subsp.
subsp.
subsp.
subsp.

543

angermannicum Dahļst' 545
q uame um D ahlst. 543
angustissimum Lindb. f iļ. 541

an g us t is

laetum Dahlst.

500

marginatum Dahlst. 479
proxirnum Dahlst. 486
tenuilobum Dahls,t. 494

expaĮĮidiform.e Dahlst. 544

atripictum Mar,kl. 543

expĮicatunt' Hag|. 544

aurosuĮum Lindb. f,il. 543
baĮtįcum Dahlst. 530, 539, 540, 576,

faĮcatum Brenner 477, 508, 5ļ1, 5l2,

588

fallax Peįterss. 510
fasciatum Dahlst. 544
firmuļifolium Markl. 54B
Florsįroemii Markl. 544
fuĮaum Ra'r1nk. 478, 50B, 509, 511,

520, 576, 588

biforme Dahlst. 543
BorgoaĮĮii Dahlst. 543

brachycranuņ (Dahlst.) Markļ.

508

brachgglossu'rn (Dahlst.) Dahlsl 477,

5|l' 5ļ3,

516, 576, 588
subsp. brachycranum Dahlst. 510
gaĮbanum Dahlst. 544

5'16, 588

brear.sectum Palmgr. 543

cacumįnatunl Hagl. 543
caespitans Dahlst. 543

Gelertii Raunk.

caįoschįstum Dahlst. 543
canaĮįcuĮatunl Lindb. fil. 543

gotĮandicum (Dahlst.) Dahlst.
498, 499,575,587

cq,pnocarpum Dahlst. 544

caudatuĮum Dahlst. 544
chloroļeucum Dahļst. 54B
commutatum Dahlst. 520
concoĮor Lindb. fil. 544
constrĮctĮfrons Markļ. 544
cordatum Palmgr. 544
crebridens Lindb. fil. 544
crispifoĮittm Lindb. fil. 544
croceiflortLm Dahlst. 544
curuįļobum Markl. 544
cuspĮdtf rotts Markl. 544

-

in.gens Pa|mgr. 545
insigne Ekm. 545

ilį' 5ļ7'

576,

5BB

intricatum Lindb. fil. 547
įnuoįucratum Dahlsį. 545
ĮsopltgĮLum Hagl. 47B, 483' 575, 5B7
įsthmįcoĮa Lindb. fil. 47B' 514, 515,

544

decipiens Raunļ<. 520
decipiens Raunk. emend.

476,

graciĮentum Lindb. fil. 545
haematicum Hagl. 547
haematopus Lindb. fil. 545
hamatįĮobum Dahlst. 545
HueĮphersĮanulm Dahlst' 545
hųbernum Stev. 473
idioĮepiwn Markl. 545
įtttercedens Markl. 479,

cganoĮepĮs Dahlst. 544

Dahlii Dahlst. 508
DahĮstedtįį Lindb. fil.

543

geminaturn Hagl. 544

canouįrįde Lirndb. fil. 544

Hagl.

480, 482, 484, 489, 575, 587

39į

gotlandicum Dahļst. 49B

estonįcutrt Markl. 544
euoplocar pum Markļ. 544

approxinans Lindb. lil. 543
atrilimbatum Saarsoo 546

-'

544

ergthrospermunt Andrz' 475, 50õ
subsp. brachyglossum Dahlst.

amblycentr'um Dahlst 544

--

490'

576, 5BB

478,

jaervikylense Lindb. fil. 545
harcįįcurrl Lindb. fil. 545

603

Taraxacunt' ĶjeĮĮnanii Dahļst, 545

Tąrax'acum offtcinaĮe var. lacerum Brenner

kok-saghgz Rodin 24, 473

Ķupfferi Hagl.

545

subsp. paludosum Schinz et Keller var. balticum, (Dahlst.) Hegi

545

ļaceratum (Brenn.) Brenner 545
ĮacinĮosif rons Wiinst. 545
įacįnįosum Dahlst. 545
įacįnuįatum Markl. 545

laetum (Dahlsi.) Dahlst. 476,

539

subsp. tenebricans Dahlst. 548
oinopolepis Dahļst. 543

500,

501, 504,508, 575, 587

subsp. obscurans Dahlst.
laevigatum auct. 475

įaetįcoĮor Dah1st.

502

linguatifrons Markl. 480
Įinguicuspis Lindb' fiļ' 545
ĮinguĮatum Markl. 545
lissocarpum (Dahļst.) Dahlst'

et Kit.)

įucįdum Dahļst: 546

_

533

Peterm.

'ma'rgįnatum (Dahlst.) Dahlst. 479,

Markįundįį Palmgr. 546
maurostigma Markl. 546
meĮ'anostįgma Lindb. fil. 546
mįcrocranum Markl. 546
mįcroĮobum Markl. 478, 487,

487'

575, 587

mimrr,ļifor,me Dahlst. 543

mįmulum Dahļst. 546

'mucronatum Lindb. fil. 546
muįtiĮobum Dahlst. 546

Nordstedtįį Dahlst. 473
obĮīquiĮobum Dahļst. 546
obliquum (Fr.) Dahlst. 522,523, 524,
527,576,588
(Raunk.)

Dalrļst. 525
obscurans (Dahlsi.) Hagl. 4/6, 501,

503,506, 575, 587
Ī. egens 504
f. psammophilum Hagl. 504
ochrochlorum Flagl. 546
officinaĮe W'eb. 472, 473, 54l' 555'
556, 577, 589

subsp. Gelertii Dahlst.

604

parcisectum Petterss. 546
pargasense Lindb. fil. 543

parvuliceps Lindb. fil. 545

įutescens Dahlst. 546

subsp. platyglossum

palustre (Ehrh.) Dahlst. 531
subsp. concolor Dahlst. 535
subsp. lissocarpum Dahls,t. 533
pannuĮaturn Dahļst. 546
paradoxum Palmgr. 546

paucijugum Markl. 547

546

480, 575, 587

-

543

palĮiduĮurn Lindb. fil. 546
pal.udosum auct. 531

Lindbergii Markļ. 546

fil.

M. P. Christ.

paĮĮescens Dahlst. 546
paĮĮidipes Marļ<l. 546

ĮeptoĮobum Dahļst. 545

530, 533, 534, 576,588
Įįaonįcum Markl. 546
Įongīsquameum Lindb'

onychodontum Dahlst. 545

pachgĮobum Dahlst. 546
paĮįens L:indb. fil. 546

Įeptodon Mar,kl. 545

Įįuidu'm (Waldst.

oĮstophorum Markl' 546

omįssurrt' Hagl. 546

oxyodon

545

Įatįsecturn Lįndb. fil. 545
Lehbertįį Lindb. fil. 545

ĮįtoraĮe Raunk. 545

oinopolepis Dahļst., p. p., 546

543

pectinatiforme Lindb. Īilr' 547
picatīdens Markl. 547
piceatum Dahļst. 547
pĮatggĮossum Raunk. 523, 525, 526,
527, 576,588
poĮgchroum Ekm. 547
poĮųodon Dahlst. 547
praecox Dahlst. ex Puolanne 547
praestans Lindb. fil. 528, 528, 576,
588

priuum Dahlst. 547
proxirnum (Dahlst.) Dahlst. 478, 484,
485, 488, 489,575, 587
psammopltilum (Hagl.) Saarsoo 477,
504, 505, 575, 576, 587

psettdofuĮaum Lindb. fil. 47g, 493,
575, 587
puĮcherrimum Lindb' fil. 54'l
puĮchrif oĮitLm

Markl. 547

pgcnoĮobum Dahlst. 547
recuraum Dahįst' 547

refĮexiĮobu,m Lindb.

fil.

547

ReinthaĮiį Markl. 547
remotįĮobum Dahlst. 547
retrofĮexum Lindb. fil. 547
retroversum Dahįst. 4B0
reualense Lindb. fil. 547
rhodopodum Dahlst. 547
rotundaturn Markl. 547

'Įaraxacutn' ruberuįunt' Dahlst. et Borgv. 520

rubrisquameun

M. P. Christ.

547

Saarsooanurn Hagl. 547

sagittatum Dahlst. 546
Sagįttįpotens Dahlst. et

R.

ohļsėn

547

Teļekįa speciosa (Schreb.) Baumgart. l00'

10ļ' 567' 580
Tephroserides (R,eichenb.)

porrifoĮĮus

salmeense Saarsoo 483
scanįcum Dahlst. 4Ī6, 496, 497' 575'

pratensis
586

587

semigĮobosum Lindb. f,iļ. 547
se ptentrionaĮe Dahlst. 547

serratifrons Florstr.

548

stenocentrum Dahlst. 543
stereodes Ekrn. 548
subcanescens Markl. 548
subgĮaucescens Markl. 54B
subhamatum M. P. Christ. 546

548

suecįcunt Hagl. 530, 53t, 532' 576'
588

Suttīlber

gii Dahlst.

54B

taenįatun Hagl. 47B, 520, 52l, 522,
576, 588

tenebrįcans Dahļst 548

Markl. 477'

5t8,

tenuįļobum (Dahlst.) Dahlst.

476'

teneĮĮĮsquameum
519, 576,588

494, 495, 575, 587
tenuisquameurn Dahļst. 546

TussĮĮago L. 253, 264, 570, 582
aļba L. 261
farfara L. 255, 255, 570, 582

spuria Retz. 258

U'mbeĮįįflorae (selts) 25

548

xerophiĮum Markl. 477, 494' 506' 507'
575, 588
100

subsp. marītima 2|8

TrĮpoliurn Nees 35, 55, 566, 57B
auĮgare Nees 55, 56' 57' 566' 579
var. pannonicus (Jacq.) Talts 58
var. ouĮgare 58'
Tubifļorae DC. (alamsuguk.) 26
Tussilagineae Benth. (alamtriibus) 253

tomentosa Ehrh. 258

vitelļiniforme Hagl. 545
vulgare Schrank 541

cordifoļia DC.

569, 582

petasites Marsch.-Bieb. 259

aastisectum Markl. ex P'uolanne 548
aersįcoįor Saarsoo 521,, 575, 587
uestrogothicunz Dahlst. 537

'TeĮekįa Baumgart. 66, 99, 567,

Trirnorpha (sekts.) 58
TripĮeurospermurn Schultz-Bip. 183, 2l4'
569,58r
įnodorum (L.) Schultz-Bip. 2l5' 2l6,
420, 569, 581
Ī' plenissima hort. 2|7
mariįimurn' (L.) Kocn 2|5' 2ļ6' 2l7'

hybrida L. 259

valens Markļ. 547

iil.

64

subsp. farfara 256

trigonophorum Markl. 544
trįĮobatum Palmgr. 548
tumentįĮobum Markl. 548
unduĮatiforme Dahļst. 548

xanthostigma Lindb.

426

TrigĮochin marįtįrnan 57
TrifoĮium montanum 2B3
Trirnorpha Cass. 58
acre (L.) S. F. Gray

subsp. typica Fiori 256

tįnctum Markl. 54B
triangulare Lindb. fil. 548

-

Tragopogon (sekts.)

64

548

fil.

subsp. eupratensis Thell. ex Hegi

acris (L.) Vi,erh. 64
Trimorpha (Cass.) M. Pop. (alamperek.)

subintegrum Dahlst. 548
subįacįnįosutn Dahlst. et Lindb. fil.
Dahlst. 548

428, 428, 429, 574,

428

575, 587

subĮaetįco'Į,or

L. 428
L. 426,

282

subsp. pratensis 428

sįmiĮe 492,494' 5lB
Steenlto|[ianulz Dahļst, 548
steįĮare Mankl' 477, 48g, 492' 494'

sub'peniciĮĮiforrne Lindb.
subrubescens Dahļst. 548

DC. (sekts.)

Tephroseris Reichenb. (sekts.) 282
Tragopogon L. 21, 416, 426, 574, 586
dubius Scop.428

580

Verbesininae o. I-Ioflm. (alamĮriibus) 132
Virgaurea DC. (s'ekts.) 36
Vulgaria Dahlst. (sekts.) 473, 539, 589

Wiborgia pravillora I{umb., Bonplan. ei
Kunįh l64
Ac.meļla Roįh l64
Xanthįun
Xanthįurrt

(alamp,erek.) 114
568, 580

L. 1ļ3,

605

Xanthįum'aįbįnum (Widd.) H. Scholz 125
subsp. ripariun (eelak.) Widd.
et Wagen. l25' ļ26
Caaaniįįesįį.Schouw t|4' |20' ļ22
echinaturn 125

italicum Moretti

,'

_

125

- var' aĮbįnum Widder l25
sibįrįcum Patlin ex Widder 114,

ll7, ļļB' l|9
spinosum L. 1I4' l27' ļ2B'

strumarium L. 117
st'rumarįum L' 114'

subsp. ' strumarium

var. sįbįrįcum

ll5'

115,

568, 580

ļ16

1

ļ4'

120

I17

Xanįhįum, (sekts.) 115, 117,

120

occį'denta|e Bertol. i l4, l20, ļ2l
, riparium |tz. et Hertsch 1ļ4, l23,

ļ24'

Xanthįum sįrumarįun strbsp. italicum (Moretti). D. Löve 1l4, 1l5, 120' 123

119

XanthophthaĮmum (Schultz-Bip.) Tzvelj.
(sekts.) 201

Xeranthemūm bracteatum Vent. 86

Zįnnįa L. 24, |30, l3l, 568,

5B0

elegans Jacq. 132, 133, 568, 580
Haageana Rgl. 132
mexicana hort. 132

Zįnniįnae o. Hoffm. (alamtriibus) l3l

EESTIKEELSETE TA|MENIMEDE TĀHESTIl(ULINE RĖGISTER
heleenium, kuld- 173

aedaster 35, 44
hüna 44, 45
.ambroosia 106

kare 107,

sĮigts- t71' 172
hunditubahas 418
härjasilrrr B3, 204

ll0, ļ1į

1

harilil< 204, 205
suureõieline 206

pujulehine l07, ļaB

arnil<a 254, 263

mägiarnika 264' 265

.ar'tiŠokk

23'

jaanikakar l84, l98

374

andurjas 199,

hatilik 374
hispaania 374

.asteltįirn 411
aster 35, 46

jorjen

alPi 53
amell- 47, 53,

54

-

must 399

51

mägi- 3BB, }Bs'

390

narmas- 388, 396, 397

53

põld- 38B' 400' 402
pööris- 403

'madal 55
m,ägi- 53
pajulehiņe 47' 49' 50
süstlehine 51
õiekas 47, 48

,d'aa]rīa 132'

148

kiirjas 387, 409, 410
laiuv 387, 407, 408

kaunis 47,51, 52

kiirg-

203

lrroonjas 199, 201, 202

jurnikas 38l, 386
aru- 3BB, 353, 394

belgia 47
hüna 44

inglise

200

kollane 199,201,

reini 388, 403,

404

jäneselräpp 66, 75

alPi 75, 76
jänesesalat 417' 466

l48

harĪ|ik 468, 467

aed- 148, ļ49' l50

dekoratiiv-

harilik

kaerjuur 428

151

karikakar 183,

148

hiigel-dekoratiiv- 149,
kaktus- į49' 150
kera- 150

krae' 149, 150
kääbus-

150

minjoon- ļ49' t50
pompoon- Į49' 150

poolkaktus- ļ49' |50
punatte 150

gerbera 412
. heļeenium 170' 17|

151

184

haisev 184, 188, 1B9
kollane ļB4, |85' 1B7

valge 185,

186

karuohakas 310, 323

kähar 324,33l, 332,

333

longus 324, 325,

326
329
328'
324,
Tļrörmeri
torkav 324, 334, 336

kassikäpp 66,

72

haril|r< 72, 73

ļiassiurb 67, 77

mets- 78, 80, 82

607

kassiurb, soo- 78,
katkujuur 253,256

maarjaohakas, harilik 375, 376

79

harilik 257, 25s,
valge 257,261,

villane 257,

260
262

258

keelikurohi 304
harilik 304, 306, 307, 308
kellukalaadsed 19
kesaliįl ļ83, 2l4
hari|ik 2t5' 2ļ6
rand- 215, 216,217

kibeohakas 4l2' 4ļ5

mesiohakas 297
sinine 298, 299
valkjas 297' 300' 30ļ

mustjuur 4t6, 424
aed- 424

-

m,õrkjas 417' 443

kare 443, 444
mõrsjal'ill t70' t74
nägus l74, l77' l78
ohlene 174, 175
suureõieļine 176
süstlehine ļ74' ļ76

kirbuvaak 66, 97

harilik 97,

98

kirikakar 34, 40
harilik 4t, 42
kitsekakar 254, 266
kaukaasia 266, 267

-

kobarpea 254,291

harilik 291,

292

koeratubakas 418,548

kaheaastane 550, 556, 557
ļiiv- 550, 56l, 562
palestiina 549, 564
pehme 550, 553, 554
slberr bbJ
soo- 549, 550, 55ļ
tömbijuureline 550, 55B, 56rl

koirohi 222,236
koksagõss 473

kõrvõielised 19
kosmos 130, 161

162
kroonohakas 309, 369
terav 371, 372
krõmsagõss 473
kuldliļl 294

oranž 294

vihma- 294
kuldvits 35, 36

harilik 36, 37

kanada 36, 38, 39
sügis- 40
kummel 183, 210
lõhnav 210, 2l2, 2ļ3
tee- 210, 211

84

kattelehine 83, 86, 87

linnukapsas 416, 469

harilik

maapirn

469, 470

141

maarjalill 4l

maarjaohakas 309,374

608

144

suureõieline l45' ļ46

värvi- l45,

I47

näsapea 174

ohakas 310, 338

põld- 339, 35s, 363,

--

365

-.ea- 339, 343, 344
soo- 339, 350, 354
tuli- 339' 340, 34ļ

varretu 339, 355, 356,

viļl- 339,

357

347, 34B, 349

paganapea 66, 67
põld_ 68, 69
väike 69, 70

paskhein 380, 381
värvi_ 381, 383' 3B4

peeirileht

255

553

peiulill 170, 178
kõrge 179,18t,182

madal 179, /83
õįevähene 179
pi,i,mikaš 416' 446, 461
:- siberi 461, 464, 465

tatari 461, 462
piimjuur 416, 426
aed- 428

harilik 428,

428

piimohakas 418, 446, 447

harilik 447,

83

harilik 83, 84,

neiusilm

paiseleht 253, 254, 255,

hariļik l61'

käokuld 67,

rnadal 425,427

450, 451, 453
kar'e 447, 452, 454
põId- 447' 449,450

piknomon 368,
pruudisõlg 13l

harilik

puju 183,

369

132

220

austria 222, 231, 232
estragon- 221, 242, 242

harilik 221,

223, 224

puju, kalju- 222, 233,

-

safloor, värvj'- 4l2,

234

saialill

kassiurb- 221, 225, 227
koi- 222,236, 237

merį 222, 249,

harilik 294, 295,296

põld- 294
salat 418, 446, 455

250

aed,- 456, 457

pööris- 222, 247, 248
sidrun- 221,226, 229
Siversi 222, 239,240
ussi- 251
üheaastane 221r' 228, 230
põrsashein 4I7, 430
püsik- 430,431
päevakübar 130, l31, l34

ilus

4ļ9, 422

lõhislehine 134' 135, ļ37

soojumikas 310, 377
eesli 377, 378

sära1ill

28

säsikas l03
kõrge l04,

lõhnav 207'' 208
roosa 209

suuf 3į1, 3l2, 3į3' 3ļ4

.raudrohį ļ83' 190
hari'lik 190, l93, ļ94

_

197

lõhnav 190, t9l, ļ92
võsa_ l9l, l95' į94
268

mets- 270, 286, 287
muda- 269, 275,280
pihkane 270,283, 285
salu- 270,275
soo- 270, 273, 274
269, 273

voolme- 270,271, 272
r'ukkilill 387, 390, 392
a'use 131,131,151

kolmis- 152, 154,
longus 152, 153

safloor

412

155

101

tsineraaria 290
tsinnia 130, 131
harilik t32,

133

ubinh,ein 212

raba- 279

karvane 161
kii.rjas 152, 156' į5v

kaunis 100,

-

tiibohakas 310, 368, 369, 370
topinambur 24, 141, 142, 143

2B3

kahelisulgjas 152, l5S,

311, 321, 322

tausagõss 424

287
jõgi- 270' 277' 278
kevad- 270, 289, 289

vilt-

vill-

vä,ike 312' 3l8, 3ļ9

telekia 66, 99

harilik 269, 284,
lood- 269, 282,

105

takjas 310
salu- 312, 3l5' 3ļ6

randaster 35,55, 56

ristirohi 254,

170

kuld- 173
sügis- l'7l

mehhiko 29, 30
'püreeter 184' 207
kännas_ 209

ida- 190, 196,

139

punane l39' ļ40

soolikarohi i83, 218
hari|ik 2l8, 2ļ9

päevalill 130, 14l
harilik l4l

-'

doonau 43õ, 43g' 442
kar,e 436, 441, 442
sügis,ene 436, 437, 43B
sigur 416, 419
hariļik 419, 420' 42I

siilkübar 130,

särav l34, ļ36

459

sea,kapsas 343
seanupp 417, 436

sa]rat-

134

karvane ļ34, 136, l3B

-

noolļehine 456' 458'

kahevärvili.ne l34

päsmaslill

414

294

160

vaak 67, 88
aed- 89, 90, 9/
paju- 89, 93, 94
inglise 89, 94, 95
veishein 417, 433
harilil< 433, 434
vesikanep 28, 29

harilik 31,
verev

32

34
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